คำ�ศัพท์การค้าต่างประเทศ
สำ�หรับผู้เริ่มต้น

คำ�ย่อที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้
n.
v.
A.
C.
S.

=
=
=
=
=

noun
verb
antonym
Confer, Compare
synonym

คำ�ตรงกันข้าม
เปรียบเทียบ
คำ�เหมือนกัน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ขอขอบคุณ คุณทวีศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุล
ผู้รวบรวมคำ�ศัพท์ ในหนังสือ
“ศัพท์ L/C และการค้าระหว่างประเทศ”
ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ธนาคาร
ในการนำ�คำ�แปลของคำ�ศัพท์บางส่วน
จากหนังสือดังกล่าวมาตีพิมพ์ไว้ ในหนังสือเล่มนี้

1

about

A
about ประมาณ ในความหมายทางการค้า

ระหว่างประเทศเมื่อใช้นำ�หน้าจำ�นวนเงิน
ปริมาณสินค้า หรือราคาสินค้าต่อหน่วยใน
L/C มีความหมายว่า มากกว่าหรือน้อยกว่า
ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนที่ระบุไว้ ดู
UCP 600 มาตรา 30 S. approximately
acceptance การรับรองตั๋วแลกเงิน หมายถึง
การที่ผู้จ่ายเงิน (drawee) ยอมรับรองตั๋ว
แลกเงินที่มีกำ�หนดระยะเวลา ว่าจะชำ�ระ
เงิน เมื่อครบกำ�หนดตามที่ระบุในตั๋ว
acceptance commission

ค่าธรรมเนียมการรับรองตั๋วแลกเงิน
accepting bank ธนาคารผู้รับรองตั๋วเงิน
หมายถึง ธนาคารที่ถูกระบุให้เป็นผู้ชำ�ระเงิน
ทำ�การรับรองตั๋วแลกเงินดังกล่าว
accountee ดู account party
account party ผู้รับผิดชอบชำ�ระเงินตาม
L/C ส่วนใหญ่มักหมายถึง ผู้ขอให้ออก L/C
หรือผูซ้ อ้ื สินค้า หรือรวมถึงผู้ ให้การสนับสนุน
ด้านการเงินด้วย S. accountee
act of God ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำ�ท่วม
แผ่นดินไหว
act of terrorism การก่อการร้าย
advising bank ธนาคารผู้แจ้ง L/C มักเป็น
ธนาคารในประเทศผู ้ขาย ทำ�หน้าที่เ ป็น
ธนาคารตั ว แทนของธนาคารผู้อ อก L/C
(issuing bank) โดยแจ้งให้ผู้รับประโยชน์
(ผู้ขาย) ทราบว่า มีผู้ซื้อเปิด L/C มาแล้ว;
UCP 600 มาตรา 2 ให้นิยาม advising bank
ว่า หมายถึง ธนาคารผู้แจ้ง L/C ให้ผู้รับ
ประโยชน์ (ผู้ขาย) ทราบ
advising commission ค่าธรรมเนียมแจ้ง

assignee

ที่ advising bank เก็บจากผู้รับ L/C
บางกรณีผู้รับ L/C ไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียม
การแจ้ง L/C ผู้ซื้อหรือผู้ขอให้ออก L/C
ก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ ดู UCP 600
มาตรา 37 S. advising fee
advising fee ดู advising commission
aggregate amount ยอดเงินรวมทัง้ หมด
เป็นการรวมยอดเงินจากหลายๆ จำ�นวนเข้า
ด้วยกัน
air cargo สินค้าที่ส่งทางเครื่องบิน
air cargo insurance การประกันภัยขนส่ง
สินค้าทางอากาศ
air waybill ใบรับรองการขนส่งสินค้าทาง
เครื่องบิน หรือทางอากาศ
all risks
ข้อตกลงรับประกันภัยแบบหนึ่ง
สำ � หรั บ การขนส่ ง สิ น ค้ า ทางทะเลที่ มี
ขอบเขตการคุ้ ม ครองภั ย กว้ า งขวางมาก
แต่ไม่รวมภัยจากสงคราม การนัดหยุดงาน
และการเสื่อมสภาพในตัวสินค้าเอง หรือ
ภัยอย่างอื่นที่ระบุยกเว้นไว้ ปัจจุบันใช้
Institute Cargo Clauses (A) แทน
ดู
L/C

Institute Cargo Clauses (A)

amendment of letter of credit ดู
letter of credit amendment

การแก้ไข

เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อตกลงใน L/C

analysis and health certificate ใบ

รับรองว่าสินค้าปราศจากเชือ้ โรค และเหมาะ
ที่จะใช้ ในการบริโภค
applicant ตาม UCP 600 มาตรา 2 ให้นิยาม
ว่า ผู้ขอให้ออก L/C โดยปกติหมายถึง ผู้ซื้อ
approximately ดู about ประมาณ
assign การมอบหน้าที;่ การโอนบางอย่าง
assignee ผู้รับโอนสิทธิการรับเงินตาม L/C

assignment of proceeds
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bill of lading

ปฏิบัติเช่นนี้ เรียกว่า

A. assignor

assignment of proceeds การโอนสิทธิ

การรับเงิน หมายถึง การมอบหมายสิทธิการ
รับเงินให้แก่บุคคลที่สาม ในกรณีผู้ขายที่มี
สิทธิรับเงินตาม L/C สามารถมอบหมายให้
บุ ค คลอื่ น รั บ เงิ น แทนตนทั้ ง หมดหรื อ บาง
ส่วนได้ แต่ต้องให้ธนาคารผู้จะจ่ายเงินตกลง
ยินยอมด้วย ในทางปฏิบัติ การมอบหมาย
สิทธิการรับเงินนี้ ต้องทำ�เป็นลายลักษณ์
อักษร และให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตกลงรับทราบ
กันทุกฝ่าย ดู UCP 600 มาตรา 39
assignor ผู้ โอนสิทธิการรับเงินตาม L/C A.
assignee ดู assignment of proceeds
authentication การรับรอง หรือการพิสูจน์
ความแท้จริงของเอกสาร เช่น การรับรอง
ความแท้จริงของ L/C ลายมือชื่อในตราสาร
ต่างๆ โทรสาร โทรเลข หรือตราสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
available สามารถถือเอาประโยชน์ได้; หรือ
สามารถเบิกเงินได้

B
back-to-back L/C ดู back-to-back letter
of credit

back-to-back letter of credit [back-

หมายถึง การปฏิบัติการของ
L/C 2 ฉบับโดยผู้ค้าคนกลาง กล่าวคือ เมื่อ
ผู้ค้าคนกลางได้รับ L/C จากผู้ซื้อ ตัวเองไม่มี
สินค้า ต้องขอให้ธนาคารออก L/C อีกฉบับ
หนึ่งไปซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ขาย
อีกรายหนึ่ง โดยการนำ� L/C ฉบับแรก เรียก
ว่า primary L/C มาสนับสนุนการออก L/C
ฉบับที่สอง เรียกว่า secondary L/C การ
to-back L/C]

back-to-back L/C

operation
1

ผูซื้อ
2

4

ขอเปด

แจง L/C

Primary L/C

ธนาคารผูเปด

Primary L/C

เปด

ทำสัญญาซื้อขาย

ผูขาย
6

8

ขอเปด

Supplier

แจง L/C

Secondary L/C

ธนาคารผูแจง

Primary L/C
3

5

ทำสัญญาซื้อขาย

Primary L/C

ธนาคารผูเปด

ธนาคารผูแจง

Secondary L/C
7

Secondary L/C

เปด

Secondary L/C

banking day วันทำ�การของธนาคาร
B/C ดู bills for collection
B/E ดู bill of exchange
beneficiary ผู้รับประโยชน์ ความหมายตาม
L/C มักหมายถึง ผูข
้ าย ดู UCP 600 มาตรา 2

beneficiary’s certificate ใบรับรองของ

ผู้รับประโยชน์ ออกเพื่อ รับรองเกี่ยวกับ
บางสิ่งบางอย่างตามข้อตกลง
bill of exchange [คำ�ย่อ B/E] ตั๋วแลกเงิน
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า draft ได้แก่ ตราสารที่
บุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย (drawer หรือ
maker) สั่งบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จ่าย
(drawee) ให้จ่ายเงินจำ�นวนหนึ่งแก่บุคคล
คนหนึ่ง หรือให้ ใช้เงินตามคำ�สั่งของบุคคล
หนึ่ง ซึ่งเรียกว่าผู้รับเงิน (payee) S. draft
bill of lading [คำ�ย่อ B/L] ใบตราส่ง ซึ่งทาง
บริษัทเรือหรือบริษัทขนส่งออกให้แก่ผู้ส่ง
สินค้าเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับสินค้าไว้เพื่อ
ส่งไปยังจุดหมายปลายทาง; ใบตราส่งสินค้า
มีลักษณะสำ�คัญ 3 ประการ คือ 1) เป็นหลัก
ฐานยืนยันการรับสินค้าของบริษัทเรือหรือ
บริษัทขนส่งว่าได้รับสินค้าตามที่ระบุไว้แล้ว
(a receipt of goods) 2) เป็นสัญญารับขน
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bills for collection

สินค้าระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งสินค้า
3) เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสินค้าตาม
ที่ระบุไว้ (a document of title) โดยปกติ
ผู้ที่ครอบครองใบตราส่งโดยชอบ หรือผู้ที่
ถู ก ระบุ ชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ รั บ สิ น ค้ า ในใบตราส่ ง
เป็นผู้ทรงสิทธิ์ในตัวสินค้า ซึ่งสามารถโอน
กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าได้ด้วยการสลักหลัง
และส่งมอบใบตราส่งนั้นให้ผู้รับโอน
bills for collection [คำ�ย่อ B/C] ตั๋วเงิน
เพื่อการเรียกเก็บ ตั๋วเงินที่เจ้าหนี้ (ผู้ขาย)
ทำ�ขึ้นเพื่อให้ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
เป็ น ตั ว กลางในการเรี ย กเก็ บ เงิ น หรื อ
จัดให้มีการรับรองตั๋วเงินจากผู้ซื้อ; URC
522 แบ่ง B/C ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)
clean B/C และ 2) documentary B/C; การ
ชำ�ระเงินตามเงื่อนไขของ B/C มี 2 ประเภท
คือ 1) D/P: documents against payment
(sight & time) และ 2) D/A: documents
against acceptance (time)
bills for collection
sight draft

sight
D/P
D/P sight ผูซื้อตอง
ชำระเงินทันที กอน
รับมอบเอกสารจาก
ธนาคาร

time
D/P

D/A

D/P time ผูซื้อตอง

ชำระเงินภายในกำหนด
เวลา กอนรับมอบ
เอกสารจากธนาคาร

cargo insurance

ตราสารนั้น ก่อนส่งมอบให้ผู้รับโอน
blank indorsement ดู blank endorsement

bona fide โดยสุจริต ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
in good faith

bona fide holder ผู้ทรงโดยสุจริต หมายถึง

ผู้ที่ ได้ตราสารมาในครอบครองโดยสุจริต
และถูกต้องตามกฎหมาย; ผู้ถือกรรมสิทธิ์
โดยชอบธรรม เช่น ผู้รับเช็คมาโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย ถือว่าเป็นผู้ทรงโดยสุจริต
broker นายหน้าซื้อขาย หรือตัวแทนที่ทำ�
หน้าที่ซื้อหรือขายแทนตัวการ
bulk cargo สินค้าที่ขนส่งแบบเทกอง ไม่มี
การแยกบรรจุเป็นกระสอบหรือหน่วยบรรจุ
อย่างอื่น ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน เมล็ดธัญพืช
น้ำ�ตาลทรายดิบ เป็นต้น

C
CAD ดู cash against documents
cancellation การยกเลิก ไม่ใช้งาน (เช็ค

เอกสาร หรือสัญญาข้อตกลง)
cargo handling marks เป็นเครือ่ งหมาย
บ่ ง บอกในการดู แ ลสิ น ค้ า เพื่ อ ไม่ ใ ห้ สิ น ค้ า
บุบสลาย เช่น สินค้าไวต่อความร้อน สินค้า
บอบบาง แตกง่าย สินค้าห้ามคว่ำ�กล่อง
เป็นต้น

B/L ดู bill of lading
blank endorsement การสลักหลังลอย

ได้แก่ การสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารอื่น
โดยที่ ไม่ระบุชื่อผู้รับโอน ผู้ทรงตราสาร
(holder) เพี ย งลงลายมื อ ชื ่ อ ของตนใน

cargo insurance การประกันภัยขนส่ง

สินค้า ถ้าเป็นการขนส่งทางทะเล เรียกว่า

Carriage and Insurance Paid to
marine cargo insurance ถ้าเป็นการขนส่ง

ทางอากาศ เรียกว่า air cargo insurance

Carriage and Insurance Paid to
[คำ � ย่อ CIP]

เป็นข้อตกลงทางการค้าใน
Incoterms 2010 มีเงื่อนไขให้ผู้ขายส่งมอบ
สินค้าให้กับผู้รับขนส่ง หรือบุคคลอื่น ณ
สถานที่ตกลงกันไว้ ชำ�ระค่าขนส่งจนถึง
ปลายทางที่ระบุ พร้อมทั้งจัดหาและชำ�ระ
ค่าเบี้ยประกันภัยด้วย ความเสี่ยงในการ
เคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดที่ผู้ขายส่งมอบ
เป็นของผู้ซื้อ ดู Incoterms
Carriage Paid To [คำ�ย่อ CPT] เป็นข้อ
ตกลงทางการค้าใน Incoterms 2010 มี
เงื่ อ นไขให้ ผู้ ข ายส่ ง มอบสิ น ค้ า ให้ กั บ ผู้ รั บ
ขนส่ง หรือบุคคลอื่นตามที่ตกลงกันไว้ โดย
ผู้ขายต้องจัดหาผู้ขนส่ง กำ�หนดจุดส่งมอบ
สินค้า และชำ�ระค่าขนส่งจนถึงปลายทาง
ตามที่ตกลงกัน รวมทั้งจัดเตรียมใบกำ�กับ
ราคาสินค้า และเอกสารขนส่งให้ผู้ซื้อ ความ
เสี่ยงในการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดที่
ผู้ขายส่งมอบเป็นของผู้ซื้อ ดู Incoterms
cash against documents [คำ�ย่อ
CAD] การชำ�ระเงินค่าสินค้าทันทีเพื่อขอรับ
เอกสารสำ�หรับนำ�ไปออกสินค้า มักใช้กันใน
ตั๋ว B/C ที่เรียกเก็บโซนยุโรป
CDCS ดู certified documentary credit
specialist

certificate of analysis ใบรับรองที่ออก

โดยบริ ษั ท ผู้ วิ เ คราะห์ ที่ ต รวจรั บ รองเรื่ อ ง
คุณภาพส่วนประกอบ ส่วนผสมของสินค้า
เพื่อให้ทราบผลว่า ได้มาตรฐานตามที่ตกลง
กันหรือไม่
certificate of manufacturer ใบ
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chamber of commerce

รับรองของโรงงานผู้ผลิตสินค้า ยืนยันว่า
มีการผลิตสินค้าดังกล่าวจริง
certificate of origin ใบรับรองว่า สินค้า
ที่ซื้อขายกันนั้น มีแหล่งกำ�เนิดในประเทศ
ผู้ขาย หรือตามที่ L/C กำ�หนด ทั้งนี้ใช้
เพื่อขอสิทธิพิเศษทางศุลกากรสำ�หรับการ
นำ�เข้าสินค้า
certificate of posting ใบรับรองการส่ง
ทางไปรษณีย์
certificate of shipment ใบรับรองการ
ส่งสินค้า ออกโดยตัวแทนของบริษัทเรือ
หรือออกโดยผู้ส่งสินค้าเอง
certified documentary credit
specialist [คำ�ย่อ CDCS] เป็นวิทยฐานะ

หรื อ วุ ฒิ ท างวิ ช าชี พ สำ � หรั บ ผู้ ที่ ผ่ า นการ
อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ผู้ ชำ � น า ญ ง า น ด้ า น
documentary credit ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นโดย Chartered Institute of
Bankers และ International Finance
Services Association ในประเทศอังกฤษ
โดยมีการเน้นทางด้านความรู้และด้านการ
ปฏิบัติง าน และได้ร ับการรับรองจาก ICC
ผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรดังกล่าว ถือว่าเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน documentary credit
เป็นที่ยอมรับของวงการธนาคารและวงการ
ค้าระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ
CFR ดู Cost and Freight
CFS ดู container freight station
chamber of commerce หอการค้า
สมาคมที่จัดตั้งขึ้น โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่
เป็นผู้ทำ�การค้าหรือนักธุรกิจในท้องถิ่น เพื่อ
การปรึ ก ษาหารื อ หรื อ ทำ � กิ จ กรรมร่ ว มกั น
แยกเป็นหอการค้าระดับชาติ หอการค้า

charterer

ระดับจังหวัด หรือระดับท้องถิ่น
charterer ผูเ้ ช่าเรือ ผูจ้ า้ งเหมาระวางบรรทุก
ของเรือ
charter party สั ญ ญาจ้า งเหมาระวาง
บรรทุกของเรือ (ตาม พ.ร.บ. การรับขนของ
ทางทะเล พ.ศ. 2534) หรือนิยมเรียกว่า
สัญญาเช่าเหมาเรือ
charter party bill of lading [charter

ใบตราส่งที่ออกโดยผู้ ให้เช่าซึ่ง
เป็นเจ้าของเรือ (owner) หรือกัปตัน หรือ
บุคคลที่เป็นฝ่ายผู้เช่าเหมา (charterer)
ก็ ได้
charter party B/L ดู charter party bill
party B/L]

of lading

CIF ดู Cost Insurance and Freight
CIP ดู Carriage and Insurance Paid to
circa เป็นภาษาละติน มีความหมายว่า

ประมาณ ดู about
claiming bank ธนาคารใดๆ ที่ทำ�การเรียก
เก็บเงิน หรือเรียกร้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

claused bill of lading [claused B/L]

ใบตราส่งที่เจ้าของเรือ หรือบริษัทเรือ เพิ่ม
เติมข้อความไว้ ในใบตราส่งสินค้า เพื่อจำ�กัด
ความรับผิดชอบบางอย่างของตน ส่วนใหญ่
มั ก จะเป็ น ข้ อ ความระบุ ถึ ง ความบกพร่ อ ง
ของตัวสินค้า หรือหีบห่อที่บรรจุสินค้า บาง
ครั้งเรียกว่า dirty B/L, unclean B/L หรือ
foul B/L C. clean bill of lading

claused B/L ดู claused bill of lading
clean B/C ดู clean bills for collection
clean bill of lading [clean B/L] ใบตราส่ง

ที่ผ้รู ับขนสินค้าไม่มีคำ�จดแจ้งถึงข้อบกพร่อง
ของตัวสินค้า หรือความบกพร่องของหีบห่อ

5

clean on board bill of lading

ที่บรรจุสินค้า ใบตราส่งที่ไม่มีคำ�จดแจ้งถึง
ข้อบกพร่องดังกล่าวถือว่าเป็น clean B/L
โดยไม่จำ�เป็นต้องมีคำ�ว่า “clean” ดู URC
600 มาตรา 27 C. claused bill of lading
clean bills ตั๋วเงินเปล่า หมายถึง ตั๋วเงินที่
ไม่ต้องมีเอกสารอื่นประกอบในการขึ้นเงิน
หรือ เรียกเก็บเงิน เช่น เช็ค หรือ ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน เป็นต้น S. clean bills for collection,
clean collection

clean bills for collection [clean B/C]

ตั๋ ว เรี ย กเก็ บ ที่ ไม่ มี เ อกสารทางการค้ า
ประกอบ มีเพียงเอกสารทางการเงินหรือตัว๋
สัญญาใช้เงินมาให้ธนาคารดำ�เนินการเรียก
เก็บเงินจากผูซ้ อ้ื ดู bills for collection S.
clean collection

clean B/L ดู clean bill of lading
clean collection การเรียกเก็บเงินตาม

เอกสารทางการเงิน (financial documents)
เช่น เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน
เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่ต้องมีเอกสารอื่นแนบ
ประกอบการเรียกเก็บเงินดังกล่าว ดู URC
522 มาตรา 2 S. clean bills for collection
C. documentary collection

clean L/C ดู clean letter of credit
clean letter of credit [clean L/C] L/C

ที่สามารถเบิกเงินได้ โดยไม่ต้องมีเอกสาร
อื่นยื่นมาเป็นหลักฐานประกอบ ส่วนใหญ่
มักจะใช้ตั๋วแลกเงินอย่างเดียวเพื่อเบิกเงิน
ใช้สำ�หรับผู้เดินทางไปยังต่างประเทศ

clean on board bill of lading [clean

ใบตราส่งประเภทที่บรรทุก
สินค้าลงเรือแล้ว และใบตราส่งนั้นไม่มี
ข้ อ ความหรื อ คำ � จดแจ้ ง ที่ ร ะบุ ถึ ง สภาพ

on board B/L]
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clean on board B/L

บกพร่องของสินค้าหรือหีบห่อที่ใช้บรรจุ
clean on board B/L ดู clean on board
bill of lading

collecting bank ธนาคารที่เป็นตัวแทนใน

การเรียกเก็บเงิน หรือธนาคารผูม้ อบเอกสาร
ให้ผู้จ่ายเงิน (drawee) หรือเพื่อให้รับรอง
ตั๋วแลกเงิน ตามขั้นตอนการเรียกเก็บของ
ธนาคาร ดู URC 522 มาตรา 3
collection การเรียกเก็บ ในทางการค้า
ระหว่างประเทศ หมายถึง การจัดการของ
ธนาคารเกี่ยวกับเอกสารทางการเงิน และ/
หรือ เอกสารอื่น ตามคำ�สั่งที่ ได้รับเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อให้ ได้เงิน
และ/หรือ เพื่อให้มีการรับรองตราสาร หรือ
2) มอบเอกสารเพื่อแลกกับการชำ�ระเงิน
และ/หรือ เพือ่ แลกกับการรับรองตัว๋ เงิน หรือ
3) มอบเอกสารตามข้อตกลงและเงือ
่ นไขอืน่
ดู URC 522 มาตรา 2
collection instruction คำ�สั่งเรียกเก็บ
เป็นคำ�สั่งของผู้ฝากเรียกเก็บ (principal)
ที่กำ�หนดให้ตัวแทน หรือธนาคาร ดำ�เนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
เงื่อนไขการส่งมอบเอกสาร เช่น D/P หรือ
D/A การเก็บดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการจัดการกับเงินที่เก็บได้ เป็นต้น S.
collection order

collection order ดู
collection instruction

คำ�สั่งเรียกเก็บ

combined transport bill of lading

ใบตราส่งที่บ่ง
ถึ ง การขนส่ ง สิ น ค้ า หลายรู ป แบบระหว่ า ง
ทาง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ออก
ใบตราส่งแต่เพียงผู้เดียว

[combined transport B/L]

confirmation

combined transport B/L ดู combined
transport bill of lading

combined transport operator ผู้

ประกอบการขนส่งที่รับผิดชอบการขนส่ง
สินค้าหลายรูปแบบตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปจาก
ต้นทางถึงจุดหมายปลายทาง เช่น ขนส่ง
ทางน้ำ� และขนส่งต่อโดยการขนส่งทางบก
หรือทางอากาศ เป็นต้น
commercial documents เอกสารการ
พาณิชย์ หรือ เอกสารการค้า ได้แก่ บัญชี
สินค้า (invoice) เอกสารการขนส่ง เอกสาร
ประกันภัย รายการบรรจุหีบห่อ (packing
list)
ใบรับรองต่างๆ (certificates;
declarations) เอกสารอื่นๆ ที่ ไม่ใช่เอกสาร
การเงิน (financial documents)
commercial invoice บัญชีสินค้า คือ
เอกสารซึ่งบันทึกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
รายการสินค้าที่ซื้อขายระหว่างผู้ขายและ
ผู้ซื้อ
competent มีความสามารถทำ�เอกสารได้
หรือมีอำ�นาจตามกฎหมาย
complying presentation การยื่น
เอกสารที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อขอรับ
เงินภายใต้ L/C ซึ่งต้องประกอบด้วยเงื่อนไข
ต่อไปนี้ 1) ถูกต้องตามข้อตกลงและเงื่อนไข
ของ L/C 2) ถูกต้องตามบทบัญญัติของ UCP
600 3) ถูกต้องตามหลักปฏิบัติธนาคารตาม
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการตรวจเอกสาร
(ISBP 681)

confirm 1) ยืนยัน 2) รับรองว่าจะมีการชำ�ระ

เงิน (ตาม L/C)

confirmation
2)

การยืนยัน L/C

1)

คำ�ยืนยันสิ่งหนึ่งสิ่งใด

confirmation of L/C

confirmation of L/C ดู confirmation
of letter of credit
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container yard

ครั้งเรียกว่า shipper (ผู้นำ�สินค้าลงเรือ) S.
shipper

confirmation of letter of credit

consolidated cargo สินค้าของผู้ส่งออก

[confirmation of L/C] การยืนยัน L/C โดย

หลายๆ รายส่งไปยังปลายทางเดียวกัน ที่
freight consolidator จัดรวมบรรจุในตู้
คอนเทนเนอร์เดียวกัน เมื่อตู้สินค้าถึงปลาย
ทาง จึงแยกสินค้าออกเป็นแต่ละราย เพื่อ
แยกจ่ายให้ผู้รับสินค้าที่ปลายทาง
consular invoice
บัญชีสินค้าที่ระบุ
รายละเอียดพิเศษบางอย่าง ที่สถานกงสุล
ของประเทศผู้นำ�เข้าออกให้ หรือรับรอง ณ
ประเทศต้นทาง
container ตู้บรรทุกหรือตู้สินค้า เป็นตู้เหล็ก
บรรจุสินค้าที่ใช้ ในการขนส่งแบบหนึ่ง ที่
แตกต่างจากการขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิมที่
แยกกันเป็นหีบห่อหรือลังไม้ ตู้บรรจุสินค้า
สำ�หรับการส่งของทางทะเลมีขนาดความ
ยาว 20 ฟุต และ 40 ฟุต เป็นส่วนใหญ่
container freight station [คำ�ย่อ
CFS] สถานีหรือสถานที่บรรจุสินค้าเข้าตู้
คอนเทนเนอร์ หรือ นำ�สินค้าออกจากตู้
คอนเทนเนอร์ สำ�หรับสินค้าหลายเจ้าของ
ที่บรรจุรวมในตู้เดียวกัน เนื่องจากแต่ละเจ้า
มีปริมาณสินค้าไม่มากพอที่จะใช้ทั้งตู้ (lessthan-container load cargo) หรือที่เรียก
ว่า LCL ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
การขนส่งสินค้า โดยมี freight forwarder
เป็นผู้ดำ�เนินการ
container yard [คำ�ย่อ CY] ลานหรือ
สถานที่ ร วมตู้ ค อนเทนเนอร์ ที่ สิ น ค้ า ในตู้
เป็นของเจ้าของเดียว การบรรจุสินค้าเข้าตู้
หรือนำ�สินค้าออกจากตู้สามารถทำ�ที่สถาน
ประกอบการของเจ้าของสินค้า และสามารถ

ธนาคารที่ ไม่ใช่ธนาคารผู้เปิด L/C เพื่อเป็น
การรับรองว่า จะมีการจ่ายเงิน หรือมีการ
รับรองตั๋วแลกเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
L/C โดย L/C ที่ ได้รับการยืนยันแล้ว เรียกว่า
comfirmed letter of credit ซึ่งเท่ากับ
มีธนาคารสองแห่งรับรองการจ่ายเงิน
confirmed L/C ดู confirmed letter of
credit

confirmed letter of credit [confirmed
L/C] L/C

ที่ ได้รับการยืนยันแล้ว ดู

confirmation of letter of credit

confirming bank ธนาคารผู้ยืนยัน L/C

ส่วนใหญ่เป็นธนาคารผู้แจ้ง L/C (advising
bank) โดยได้ร ั บ มอบอำ � นาจหรื อ ได้ร ั บ
คำ�ขอร้องจาก issuing bank
confirming commission ค่าธรรมเนียม
ในการยืนยัน L/C อัตราค่าธรรมเนียมนี้
ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศและแต่ละธนาคาร
ซึ่งไม่เท่ากัน
consignee ผู้รับตราส่ง หรือผู้รับสินค้า ตาม
ที่ระบุไว้ ในใบตราส่ง
consignment 1) มีความหมายคล้าย shipment การส่งสินค้า 2) สิ่งของหรือสินค้า
ที่ส่ง 3) การฝากขายสินค้า เมื่อสินค้าขาย
ได้แล้ว จึงนำ�เงินไปชำ�ระให้เจ้าของสินค้า
consignment note ใบส่งของ เอกสาร
ที่ผู้รับขนสินค้าออกให้เป็นหลักฐาน (ไม่
สามารถโอนเปลี่ยนมือ)
consignor ผู้ส่งของ (เจ้าของสินค้า) บาง

contract of carriage

ลากตู้ ผ่ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากรไปรวมไว้ ที่
container yard เพื่อรอการขนส่งต่อโดยที่
เจ้าของสินค้าเป็นผู้ดำ�เนินการเอง ตู้สินค้า
ประเภทนี้เรียกว่า full container load
(FCL)

contract of carriage สัญญาว่าจ้างการ

ขนส่งสินค้า

Cost and Freight [คำ�ย่อ CFR] เป็นข้อ

ตกลงทางการค้าใน Incoterms 2010 มี
เงื่อนไขให้ผู้ขายส่งมอบสินค้า เมื่อขนสินค้า
ผ่านกราบเรือ (ระวางเรือ) ณ ท่าเรือบรรทุก
สินค้าต้นทางที่ระบุ และชำ�ระค่าระวางการ
ขนส่งจนถึงปลายทาง รวมทั้งจัดเตรียมใบ
กำ�กับราคาสินค้า และเอกสารขนส่งให้ผู้ซื้อ
ความเสี่ยงการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุด
ที่ผู้ขายส่งมอบเป็นของผู้ซื้อ ดู Incoterms
Cost Insurance and Freight [คำ�ย่อ
CIF] เป็นข้อตกลงทางการค้าใน Incoterms
2010 มีเงื่อนไขให้ผู้ขายส่งมอบสินค้า เมื่อ
ขนสินค้าผ่านกราบเรือ (ระวางเรือ) ณ ท่า
เรือบรรทุกสินค้าต้นทางที่ตกลงกัน และ
ชำ � ระค่ า ระวางการขนส่ ง จนถึ ง ปลายทาง
พร้อมทั้งจัดหาและชำ�ระค่าเบี้ยประกันภัย
ด้วย และต้องจัดเตรียมใบกำ�กับราคาสินค้า
เอกสารขนส่ง และเอกสารการประกันภัยให้
ผู้ซื้อ ความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายสินค้า
จากจุดที่ผู้ขายส่งมอบเป็นของผู้ซื้อ กรณี
เกิดความเสียหายระหว่างเดินทาง ผู้ซื้อต้อง
จัดการเรียกร้องค่าสินไหมเอง ดู Incoterms
countertrade
การค้าต่างตอบแทนกัน
รั ฐ บาลหลายประเทศใช้ เ ป็ น ข้ อ ต่ อ รอง
ให้ประเทศคู่ค้า ซื้อสินค้าจากประเทศตน
มากขึน้
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customs invoice

courier receipt ใบรับคูเรีย; ใบรับของ หรือ

เอกสารที่ออกโดยบริษัทรับส่งเอกสารหรือ
พัสดุ โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจของบริษัท
(บริษัทคูเรีย)
courier service บริการรับส่งเอกสารหรือ
พัสดุ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งพิเศษซึ่งไม่ใช่บริการ
ไปรษณีย์ปกติทั่วไป (บริการของบริษัทคูเรีย
เช่น บริษัท DHL, FedEx, UPS เป็นต้น)
cover note เอกสารที่นายหน้าประกันภัย
(insurance broker) ออกให้ชั่วคราว ซึ่งเป็น
เพียงหลักฐานชั้นต้น เพื่อยืนยันว่าได้มีการ
ประกันภัยแล้ว
CPT ดู Carriage Paid To
credit expired L/C หมดอายุ; ธนาคาร
ผู้ออก L/C หมดภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย
เงินตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ ใน L/C เป็น
เหตุผลที่ธนาคารผู้ออก L/C สามารถปฏิเสธ
การจ่ายเงิน ผู้ขายต้องเจรจากับผู้ซื้อเพื่อ
ทำ�ข้อตกลงกันใหม่ ผู้ซื้ออาจจะต่ออายุ L/C
ให้ หรือขอให้ธนาคารผู้ออก L/C จ่ายเงิน
ตาม L/C ที่หมดอายุนั้น
customs broker
นายหน้าศุลกากร;
บุ ค คลหรื อ บริ ษั ท ตั ว แทนที่ ทำ � หน้ า ที่ ด้ า น
พิธีการศุลกากรแทนผู้นำ�เข้าหรือผู้ส่งออก
customs clearance ขั้นตอนปฏิบัติในการ
นำ�สินค้าผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อนำ�สินค้า
เข้าประเทศ หรือ เพื่อส่งสินค้าออกต่าง
ประเทศ
customs invoice บัญชีรายการสินค้าที่มี
รายละเอี ย ดตามที่ ศุ ล กากรของประเทศ
ผู้นำ�เข้ากำ�หนด บางประเทศต้องใช้ invoice
ชนิ ด นี้ ป ระกอบการนำ � สิ น ค้ า เข้ า ประเทศ
เพิ่มเติมจาก commercial invoice บาง
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CY

ประเทศต้องให้สถานกงสุลของตนรับรอง
ความถูกต้องด้วย
CY ดู container yard

D
D/A ดู documents against acceptance
DAP ดู Delivered At Place
DAT ดู Delivered At Terminal
DDP ดู Delivered Duty Paid
declaration ใบประกาศ หรือใบชี้แจงตามที่
L/C

กำ�หนด

deferred payment credit ดู deferred
payment letter of credit

deferred payment L/C ดู deferred
payment letter of credit

deferred payment letter of credit
[deferred payment L/C] L/C ที่มีข้อกำ�หนด

ให้ชำ�ระเงินเมื่อครบกำ�หนดเวลา ดู

time

letter of credit

Delivered At Place [คำ�ย่อ DAP] เป็น

ข้อตกลงทางการค้าใน Incoterms 2010 มี
เงื่อนไขให้ผู้ขายต้องจ่ายค่าระวางสินค้าไป
จนกระทั่งส่งมอบสินค้า ณ สถานที่รับสินค้า
ของผู้ซื้อ แต่ไม่ต้องชำ�ระภาษีอากรสินค้า
ขาเข้า รวมถึงผู้ขายต้องรับความเสี่ยงใน
ความเสียหาย หรือสูญหายของตัวสินค้าใน
ระหว่างการขนส่งก่อนถึงจุดส่งมอบ รวมทั้ง
เตรี ย มใบกำ � กั บ ราคาสิ น ค้ า และเอกสาร
การขนส่งให้ผู้ซื้อ หากผู้ขายทำ�ประกันภัย
ไว้ เมื่อเกิดความเสียหาย ต้องเรียกร้องค่า
สินไหมเอง และต้องหาสินค้ามาทดแทนให้
ผู้ซื้อ ดู Incoterms
Delivered At Terminal [คำ�ย่อ DAT] เป็น

demand guarantee

ข้อตกลงทางการค้าใน Incoterms 2010 มี
เงื่ อ นไขให้ ผู้ ข ายต้ อ งจ่ า ยค่ า ระวางนำ � ส่ ง
สินค้าไปจนถึงสถานที่ส่งมอบสินค้า ณ จุด
หรือ Terminal ปลายทางที่ตกลงกัน ผู้ขาย
ต้องรับความเสี่ยงในความเสียหาย หรือ
สูญหายของตัวสินค้าในระหว่างการขนส่ง
ก่อนถึงจุดส่งมอบ รวมทั้งเตรียมใบกำ�กับ
ราคาสินค้าและเอกสารการขนส่งให้ผู้ซื้อ
หากผู้ขายทำ�ประกันภัยไว้ เมื่อเกิดความ
เสียหาย ต้องเรียกร้องค่าสินไหมเอง และ
ต้องหาสินค้าทดแทนให้ผู้ซื้อ ดู Incoterms
Delivered Duty Paid [คำ�ย่อ DDP] เป็น
ข้อตกลงทางการค้าใน Incoterms 2010 มี
เงื่อนไขให้ผู้ขายส่งมอบสินค้าถึงสถานที่รับ
สินค้าของผู้ซื้อตามที่ตกลงกัน และรับภาระ
ดำ�เนินการทั้งพิธีการศุลกากรขาออกและ
พิธีการศุลกากรขาเข้าประเทศผู้ซื้อ รวมถึง
ชำ�ระภาษีศุลกากรด้วย หากผู้ขายทำ�ประกัน
ภัยไว้ เมื่อเกิดความเสียหาย ต้องเรียกร้อง
ค่าสินไหมเอง และต้องหาสินค้ามาทดแทน
ให้ผู้ซื้อ ในข้อตกลงนี้ ผู้ขายมีภาระมาก
ที่สุด ดู Incoterms
delivery order [คำ�ย่อ D/O] ใบสั่งปล่อย
สินค้า เป็นหนังสือทีผ่ ขู้ นส่งสินค้าหรือบริษทั
เรือหรือสายการบิน ออกถึงการท่าเรือ/การ
ท่าอากาศยาน ขอให้ปล่อยสินค้าให้แก่บคุ คล
ที่ระบุในใบสั่งปล่อยสินค้า โดยทั่วไปคือ ผู้รับ
ตราส่งสินค้า (consignee) หรือบุคคลตาม
คำ�สัง่ ในทางปฏิบตั ิ บริษทั เรือ/สายการบินจะ
ออก D/O ให้ก็ต่อเมื่อมี B/L หรือ air waybill
demand guarantee หนังสือค้ำ�ประกัน
ชนิดที่ผู้รับประโยชน์สามารถเรียกร้องให้
ชดเชยความเสียหายได้ โดยไม่ตอ้ งรอพิสจู น์

demurrage

ความเสียหายก่อน เพียงแต่ใช้หลักฐาน
บางอย่าง หรือหนังสือยืนยันการผิดนัด ก็
เพียงพอที่จะขอเบิกเงินได้ ในสหรัฐอเมริกา
นิยมเรียกว่า standby letter of credit
demurrage
ค่าเรือเสียเวลา ค่าปรับที่
เจ้าของเรือคิดเพิ่ม ในกรณีขนสินค้าลงเรือ
หรือขนสินค้าขึ้นจากเรือล่าช้ากว่ากำ�หนด
เวลาที่ตกลงกันไว้
descriptions of goods รายละเอียด
เกี่ยวกับสินค้า
despatch การส่งสินค้าไป S. dispatch
dirty bill of lading [dirty B/L] ดู
claused bill of lading

dirty B/L ดู dirty bill of lading
discharge n. การนำ�สินค้าขึ้นจากเรือ หรือ

ลงจากพาหนะขนส่ง มีความหมายเหมือน
คำ�ว่า unloading เช่น port of discharge v.
ขนสินค้าขึ้นจากเรือ หรือขนลงจากพาหนะ
ขนส่งอย่างอื่น
disclaimer 1) ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
2) คำ�ปฏิเสธ 3) การไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
4) การบอกเลิกข้อเรียกร้อง 5) การไม่ยอม
รับสิทธิบางอย่าง
discounting a bill การซื้อลดตั๋วเงินที่ยัง
ไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระเงิน โดยการจ่ายเงินให้
ก่อนแต่หักส่วนลดเท่ากับค่าดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมก่อนจ่ายเงิน
discrepancy (~ies) ข้อบกพร่อง หรือ การ
ปฏิบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขของ L/C
discrepant documents เอกสารที่มีข้อ
บกพร่อง หมายถึง เอกสารต่างๆ ที่มีข้อมูล
หรือข้อความไม่ตรงกัน หรือเอกสารไม่ตรง
กับเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ ใน L/C
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documents against acceptance

dispatch การส่งสินค้าไป S. despatch
D/O ดู delivery order
dock receipt ใบรับสินค้าที่เจ้าหน้าที่การ

ท่าเรือออกให้เพื่อรับรองว่า บริษัทเรือได้รับ
สินค้าไว้แล้ว
documentary B/C ดู documentary bills
for collection

documentary bills for collection

ตั๋วเรียกเก็บที่มี
เอกสารทางการค้าประกอบ ดู bills for
[documentary

B/C]

collection S. documentary collection

documentary collection วิธีเรียกเก็บ

เงิ น ค่ า สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งมี เ อกสารเกี่ ย วกั บ การ
ส่ ง สิ น ค้ า แนบไปเพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานในการ
เรียกเก็บเงิน S. documentary bills for
collection

documentary credit

ที่ต้องมี
เอกสารประกอบในการขอเบิกเงินค่าสินค้า
ดู letter of credit
documents เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้า
ระหว่างประเทศ สามารถแยกออกเป็น 2
ประเภทได้แก่ 1) financial documents
เอกสารการเงิน ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญา
ใช้เงิน เช็ค และตราสารอื่นที่คล้ายกัน เพื่อ
ใช้เก็บเงิน 2) commercial documents
เอกสารการค้าหรือเอกสารพาณิชย์ ได้แก่
ใบกำ�กับสินค้า เอกสารการขนส่ง เอกสาร
สิทธิ์ หรือตราสารอื่นที่คล้ายกัน ที่ ไม่ใช่
เอกสารการเงิน ดู URC 522 มาตรา 2
L/C

documents against acceptance
[คำ�ย่อ D/A]

ความหมายคือ มอบเอกสาร
ต่อเมื่อมีการรับรองตั๋วแลกเงิน (deliver
documents against acceptance) 1) เป็น

documents against payment

ข้อตกลงการซื้อขายที่กำ�หนดให้ผู้ซื้อต้อง
รับรองตัว๋ แลกเงิน ก่อนทีจ่ ะรับเอกสารสำ�คัญ
จากธนาคารผู้เรียกเก็บเงิน 2) เป็นคำ�สั่ง
จากผูข้ ายถึงธนาคารผูเ้ รียกเก็บ (collecting
bank) ให้มอบเอกสารสำ�คัญ (shipping
documents) ให้แก่ผู้ซื้อ (ผู้จ่ายเงิน) ต่อเมื่อ
ผู้ซื้อรับรองตั๋วแลกเงินแล้วเท่านั้น 3) การ
แบ่งประเภทตั๋วเงิน เพื่อการเรียกเก็บตาม
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ แบ่งเป็น
ตั๋วเรียกเก็บประเภท D/A หรือ D/P
documents against payment [คำ�
ย่อ D/P] ความหมายคือ มอบเอกสารให้
ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายเงิน (deliver documents
against payment) 1) เป็นข้อตกลงการซื้อ
ขายที่กำ�หนดให้ผู้ซื้อต้องชำ�ระเงินค่าสินค้า
ก่ อ นที่ จ ะรั บ เอกสารสำ � คั ญ จากธนาคารผู้
เรียกเก็บเงิน (collecting bank) ไปออก
สินค้า 2) เป็นคำ�สั่งจากผู้ขายถึงธนาคารให้
มอบเอกสารสำ�คัญ (shipping documents)
ให้แก่ผู้ซื้อ (ผู้จ่ายเงิน) ต่อเมื่อผู้ซื้อชำ�ระเงิน
ค่าสินค้าตามเอกสารเรียกเก็บหรือตั๋วแลก
เงินแล้วเท่านั้น 3) การแบ่งประเภทตั๋วเงิน
เพือ่ การเรียกเก็บตามเงือ่ นไขดังกล่าวข้างต้น
กล่าวคือ แบ่งเป็นตั๋วเรียกเก็บประเภท D/A
หรือ D/P
domestic L/C ดู domestic letter of credit
domestic letter of credit [domestic

เป็น L/C ที่เปิดภายในประเทศ ซึ่งผู้ซื้อ
และผู้ขายอยู่ในประเทศเดียวกัน สินค้าที่
ซื้ อ ขายกั น อาจจะส่ ง มอบในประเทศหรื อ
ต่างประเทศก็ได้ สกุลเงินที่เปิดจะเป็นสกุล
เงินท้องถิ่นหรือต่างประเทศก็ได้ แต่การ
ชำ�ระเงินให้กับผู้รับประโยชน์ต้องเป็นสกุล
L/C]
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ETD

เงินท้องถิ่นนั้นๆ

door-to-door shipment การส่งสินค้า

จากจุดเริ่มต้น คือ จากสถานประกอบการ
ของผู้ขาย จนถึงจุดหมายปลายทาง คือ
โรงงาน หรือสถานประกอบการของผู้ซื้อ
D/P ดู documents against payment
draft 1) “ดราฟท์” ในทางการค้าและการเงิน
การธนาคาร หมายถึง ตั๋วแลกเงิน (bill of
exchange) ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเรียกเก็บเงินค่า
สินค้าและเพื่อการโอนเงิน 2) ร่างเอกสาร
S. bill of exchange

drawee

ผู้จ่ายเงินตามตั๋วเงิน หมายถึง
1) ธนาคารที่จะจ่ายเงินตามเช็ค 2) ลูกหนี้
3) ผู้ซื้อสินค้าที่ต้องชำ�ระเงิน
drawer ผู้สั่งจ่ายตั๋วแลกเงิน หรือเช็ค

E
endorsee

ผู้รับสลักหลัง (ตั๋วเงิน หรือ
ตราสารที่พึงเปลี่ยนมือได้อื่นๆ) S. indorsee
endorsement การสลักหลัง (ตั๋วเงิน หรือ
ตราสารเปลี่ยนมือได้อื่นๆ) คือ การแสดง
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
เงิน หรือตราสารอื่น เช่น ใบตราส่ง เป็นการ
ลงลายมือชื่อโอนสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ให้ S.
indorsement

estimated time of arrival [คำ�ย่อ

วันหรือเวลาคาดคะเนที่พาหนะขนส่ง
สินค้าจะถึงจุดหมายปลายทาง
estimated time of departure [คำ�ย่อ
ETD] วันหรือเวลาคาดคะเนที่พาหนะขนส่ง
สินค้าจะออกจากท่าเรือหรือท่าอากาศยาน
ETA ดู estimated time of arrival
ETD ดู estimated time of departure
ETA]
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excess

excess ในธุรกิจประกันภัย หมายถึง จำ�นวนเงิน

รับผิดส่วนแรก; จำ�นวนค่าสินไหมทดแทน
ส่ ว นแรกที่ ผู้ เ อาประกั น ต้ อ งรั บ ภาระตาม
ข้อตกลงของการประกันภัย ส่วนที่เกินจาก
ส่วนแรกบริษัทประกันภัยจ่ายให้หมด
exclusion clause ข้อตกลงที่กำ�หนดข้อ
ยกเว้น
expiry date 1) วันหมดอายุของ L/C เป็นวัน
สุดท้ายที่ L/C อนุญาตให้ผู้รับประโยชน์ยื่น
เอกสารขอรับเงินจากธนาคาร 2) วันหมด
อายุของสัญญาหรือข้อตกลง มีความหมาย
เหมือนกับคำ�ว่า expiration
export credit insurance การประกันภัย
การส่งสินค้าออก ให้ความคุ้มครองความ
เสียหายเนื่องจากผู้ซื้อไม่จ่ายเงิน และ/
หรือเนื่องจากสาเหตุทางการเมือง ความ
เสียหายประเภทนี้สามารถซื้อประกันได้จาก
บริษัทประกันภัยบางแห่ง หรือในประเทศ
ไทยสามารถติดต่อกับธนาคารที่ให้บริการ
EXW ดู EX Works
EX Works [คำ�ย่อ EXW] เป็นข้อตกลงทาง
การค้าใน Incoterms 2010 มีเงื่อนไข
ให้ผู้ขายเพียงจัดวางสินค้าไว้ ให้พร้อม ณ
สถานที่ของตน ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง ทั้งค่า
ขนส่งช่วงแรกภายในประเทศ ค่าขนส่งหลัก
และค่าขนส่งต่อ และไม่ต้องรับความเสี่ยง
ใดๆ เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่าย และ
ความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายสินค้า รวมทั้ง
พิธีศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก จะเป็น
ภาระของผู้ซื้อทั้งหมด ดู Incoterms

F
FAS ดู Free Alongside Ship

foreign exchange

FCA ดู Free Carrier
FCL ดู full container load
financial documents เอกสารการเงิน

ซึ่งได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค
ใบเสร็จรับเงิน คูปองดอกเบี้ยพันธบัตร หรือ
ตราสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ดู URC 522
มาตรา 2 C. commercial document
FIO ดู free in and out
FIOST ดู free in and out stowed and
trimmed

first beneficiary ผู้ โอน L/C ที่พึงโอนได้
(tranferable credit)

ดู

UCP 600

มาตรา

ดู second beneficiary
floating policy เป็นเงื่อนไขข้อตกลง
ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
ดู insurance certificate S. master policy;
38
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FOB ดู Free On Board
force majeure
1) เหตุสุดวิสัย 2)

สถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 3)
สถานการณ์ที่บังคับให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ทำ�ในสิ่งที่ฝืนความตั้งใจของตน
foreign currency L/C
ดู foreign
currency letter of credit

foreign currency letter of credit

ที่กำ�หนด
เงื่ อ นไขชำ � ระเงิ น เป็ น สกุ ล เงิ น ตราต่ า ง
ประเทศ
foreign exchange [คำ�ย่อ FOREX; FX]
หมายถึง 1) เงินตราต่างประเทศโดยทั่วไป
เช่น เงินตราหรือธนบัตรของต่างประเทศ
ที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราของอีก
ประเทศหนึ่งได้ 2) การทำ�ธุรกิจซื้อขายเงิน
[foreign currency L/C]

L/C

FOREX

ตราต่างประเทศ
FOREX ดู foreign exchange

forwarder’s bill of lading

ใบตราส่งที่ออกโดย
บริษัทรับจัดการขนส่ง ไม่ใช่ออกโดยบริษัท
เรือ หรือบริษัทขนส่งที่เป็น carrier บางครั้ง
เรียกว่า house bill of lading S. house
[forwarder’s B/L]

bill of lading

forwarder’s B/L ดู forwarder’s bill of
lading

forward exchange rate

อัตราแลก
เปลี่ยนล่วงหน้า หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราที่กำ�หนดขึ้นสำ�หรับการส่งมอบเงิน
กันในอนาคต เช่น อีกหนึ่งสัปดาห์, อีกหนึ่ง
เดือน, หรืออีก 6 เดือนข้างหน้า เป็นต้น
(future rate) S. forward rate

forwarding agent ผู้รับจัดการขนส่ง S.
freight consolidator ดู freight forwarder

forward rate ดู forward exchange rate

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

foul bill of lading [foul B/L] ดู claused
bill of lading

foul B/L ดู foul bill of lading
FPA ดู free of particular average
franchise ในธุรกิจประกันภัยการค้าระหว่าง

ประเทศ หมายถึง ขีดปลอดความรับผิด
กล่าวคือ ถ้าความสูญเสียไม่ถึงจำ�นวนที่
กำ�หนดไว้ (มักกำ�หนดเป็นอัตราร้อยละของ
มูลค่าที่เอาประกันภัย เช่น with 3 percent
franchise) บริษัทผู้รับประกันภัยจะไม่จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าความเสียหายเกิน
จำ�นวนที่กำ�หนดไว้ บริษัทผู้รับประกันภัยจะ
รับผิดชอบค่าเสียหายเต็มจำ�นวนที่เสียหาย
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free of particular average

ไม่มีการหักส่วนลดขั้นต้น (deductible)
Free Alongside Ship [คำ�ย่อ FAS] เป็น
ข้อตกลงทางการค้าใน Incoterms 2010 มี
เงื่อนไขให้ผู้ขายส่งมอบสินค้าที่ข้างลำ�เรือ
ณ ท่าเรือบรรทุกสินค้าที่ตกลงกัน ค่าใช้จ่าย
และความเสี่ ย งในการเคลื่ อ นย้ า ยจากจุ ด
ส่งมอบเป็นภาระของผู้ซื้อทั้งหมด ค่าขนส่ง
หลักเรียกเก็บปลายทาง ดู Incoterms
Free Carrier [คำ�ย่อ FCA] เป็นข้อตกลงทาง
การค้าใน Incoterms 2010 มีเงื่อนไขให้
ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ขนส่งสินค้า หรือ
ตัวแทนของผูซ้ อื้ ณ สถานทีป่ ระกอบการของ
ผู้ขนส่ง หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ซื้อกำ�หนดไว้
ในสัญญาซื้อขาย ในกรณีที่ผู้ซื้อส่งพาหนะ
มารับสินค้า ณ สถานที่ประกอบการของ
ผู้ขาย ผู้ขายมีหน้าที่ต้องยกสินค้าขึ้นพาหนะ
ขนส่งด้วย และผู้ขายมีหน้าที่ดำ�เนินพิธีการ
ศุลกากรสินค้าขาออก ดู Incoterms
free in and out [คำ�ย่อ FIO] ข้อตกลง
การขนส่งสินค้าที่เจ้าของเรือไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการขนสินค้าลงเรือและขนขึ้น
จากเรือ
free in and out stowed and
trimmed [คำ�ย่อ FIOST] เป็นข้อตกลง

การขนส่งสินค้า ที่เจ้าของเรือไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายการขนสินค้าลงไปในเรือ การขน
ขึ้นจากเรือ การจัดเรียงสินค้าในเรือ และ
การปรับระดับสินค้าในเรือ
free of particular average [คำ�ย่อ
FPA] เป็นเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
ที่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองเฉพาะความเสี ย หาย
ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งโดยทั่วไป เช่น ความ
เสียหายจากเรือล่ม สินค้าเสียหายจาก
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Free On Board

กระบวนการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น เงื่อนไข
กรมธรรม์ ป ระเภทนี้ ไม่ คุ้ ม ครองความ
เสียหายของสินค้าที่เกิดในกรณีอื่นๆ เช่น
สภาพอากาศเป็นเหตุให้สินค้าเสียหาย A.
with average, with particular average

Free On Board [คำ�ย่อ FOB] เป็นข้อตกลง

ทางการค้าใน Incoterms 2010 มีเงื่อนไข
ให้ผู้ขายส่งมอบสินค้า เมื่อขนสินค้าผ่าน
กราบเรือ (ระวางเรือ) ณ ท่าเรือบรรทุกสินค้า
ต้นทางที่ตกลงกัน ผู้ขายจัดเตรียมใบกำ�กับ
ราคาสินค้าให้ผู้ซื้อ ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง
ในการเคลื่อนย้ายจากจุดส่งมอบเป็นภาระ
ของผู้ซื้อทั้งหมด ค่าขนส่งหลักเรียกเก็บ
ปลายทาง ดู Incoterms
freight 1) ค่าขนส่งสินค้า หรือค่าระวาง
2) สินค้าที่ขนส่ง
freight consolidator ผู้รับจัดการขนส่ง
S. forwarding agent ดู freight forwarder
freight forwarder ผู้รับจัดการขนส่ง
เป็ น ผู้ ร วบรวมสิ น ค้ า และทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
ตัวแทนของผู้ส่งสินค้า (shippers) เพื่อส่ง
มอบสินค้าให้ผู้ขนส่งสาธารณะ (common
carrier หรือบริษัทเรือ) เพื่อดำ�เนินการขนส่ง
ไปยังจุดหมายปลายทาง S. forwarding
agent; freight consolidator

full container load [คำ�ย่อ FCL] การ

บรรจุสินค้าเข้าตู้แบบเต็มตู้ ดู

container

yard

fumigation certificate ใบรับรองการ

ฆ่าเชื้อโรคหรือแมลงด้วยวิธีการรมควันหรือ
แก๊ส
FX ดู foreign exchange

honour

G
Generalized System of
Preferences [คำ�ย่อ GSP] ข้อตกลง

ของประเทศที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า น
อุตสาหกรรม 27 ประเทศ ให้สิทธิพิเศษ
ทางด้านภาษีศุลกากร โดยลดหย่อน หรือ
ยกเว้นภาษีนำ�เข้าสินค้าบางประเภท ให้แก่
ประเทศกำ�ลังพัฒนา ในการส่งสินค้าไปขาย
ในประเทศเหล่านั้น เพื่อลดความได้เปรียบ
ทางการค้าของประเทศก้าวหน้าเหล่านั้น
GSP ดู Generalized System of Preferences
สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร

H
Harmonized System [คำ�ย่อ HS] ระบบ

พิกัดอัตราอากร หมายถึง ระบบสากลที่บอก
รหัสกำ�กับรายการสินค้าเป็นเลข 6 หลัก เพื่อ
การแยกประเภทสินค้า ซึ่งได้รับการยอมรับ
จากประเทศภาคีสมาชิกขององค์การการค้า
โลก (World Trade Organization: WTO)
และใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายเป็ น สากลใน
ทางการค้าตลอดมา
hedging 1) การป้องกันความเสียหายที่สืบ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคต
2) การซื ้ อ หรื อ ขายเงิ น ตราต่า งประเทศ
ล่วงหน้า โดยแปลงจากเงินท้องถิ่น หรือใน
ทางกลับกันเพื่อรักษามูลค่าไม่ให้ถูกกระทบ
โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
honour 1) ยอมจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน 2)
ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค 3) ธนาคารยอมรับ
เอกสารและจ่ายเงินตามข้อตกลงใน L/C;
ตาม UCP 600 มาตรา 2 ให้หมายถึง การ
จ่ายเงินตาม L/C ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 3

15

house air waybill

แบบ ได้แก่ sight payment (จ่ายเมื่อเห็น
ตั๋ว), deferred payment (จ่ายเมื่อครบ
กำ�หนดเวลา) และ acceptance (รับรองตั๋ว
และจ่ายเมื่อครบกำ�หนด)
house air waybill หลักฐานการส่งสินค้า
ทางเครื่ อ งบิ น ที่ บ ริ ษั ท รั บ จั ด การขนส่ ง
(freight forwarder) เป็ น ผู ้อ อก ไม่ใ ช่
เอกสารที่ออกโดยสายการบินโดยตรง
house bill of lading [house B/L] ใบ
ตราส่งที่บริษัทรับขนส่งสินค้า (freight
forwarder) เป็นผู้ออก S. forwarder’s
bill of lading

house B/L ดู house bill of lading
HS ดู Harmonized System

I
ICC ดู International Chamber of Commerce
ICD ดู inland clearance depot; inland
container depot

import ban การห้ามนำ�สินค้า (บางชนิด)

เข้าประเทศ

import duty อากรนำ�เข้า
import entry แบบแจ้งรายละเอียดของ

สินค้านำ�เข้า เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร
import license ใบอนุญาตให้นำ�สินค้าเข้า
ประเทศ S. import permit
import permit ดู import license
import quota ปริมาณสินค้าชนิดใดชนิด
หนึ่ง ที่รัฐบาลจำ�กัดการนำ�เข้ามาในประเทศ
import surcharge ค่าภาษีเพิ่มสำ�หรับ
สินค้านำ�เข้าบางชนิด
Incoterms เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย จัดทำ�

inland container depot

โดยหอการค้านานาชาติ

(International

Chamber of Commerce, Paris, France:

เพื่อให้ทราบถึงภาระความรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่ายที่ต้องปฏิบัติ ฉบับที่ใช้อยู่
ปัจจุบันคือ Incoterms 2010
indemnity หนังสือรับผิดรับชดใช้ความ
เสียหาย ถ้าหากเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่
ตกลงกันไว้ เช่น ในกรณีขายตั๋วหรือเอกสาร
ส่งสินค้าออกที่เอกสารมีข้อบกพร่อง หรือ
ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขใน L/C (discrepancy)
ธนาคารจะไม่ยอมรับซื้อ (negotiate) ตั๋วส่ง
สิ น ค้ า ออกนั้ น จนกว่ า ผู้ ซื้ อ ตกลงยอมรั บ
เอกสารดังกล่าว เพื่อให้ธนาคารมั่นใจและ
จ่ายเงินให้ก่อน ผู้ส่งออกอาจจะต้องออก
letter of indemnity ให้ธนาคารยืดถือไว้
เป็นหลักประกัน S. letter of indemnity
indorsee ดู endorsee ผู้รับสลักหลัง
indorsement ดู endorsement การสลัก
หลัง
in favour of…. เพื่อประโยชน์ของ.... หมาย
ถึง ผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับประโยชน์จาก
ตราสาร การจ่ายเงิน หรือการดำ�เนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น เช่น A letter
ICC)

of credit is issued in favour of ABC
Company Ltd. (L/C

ออกให้เพื่อประโยชน์

ของบริษัท ABC)
in good faith โดยสุจริต S. bona fide
inland clearance depot [คำ�ย่อ ICD]
ศูนย์รวมสินค้านอกบริเวณท่าเรือ หรือไกล
จากท่าเรือ เพื่อ ผ่านพิธีการศุลกากร ดู
inland container depot

S. inland dry

port

inland container depot [คำ�ย่อ ICD]

inland dry port

สถานีบรรจุและแยกกล่องสินค้า หรือสถานี
รวมตู้ ค อนเทนเนอร์ ที่ ไกลจากท่ า เรื อ
เป็นสถานีบรรจุสินค้าเข้าตู้และแยกสินค้า
ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ลักษณะเดียวกับ
container freight station (CFS) แต่ CFS
มักจะอยู่ใกล้ท่าเรือ แต่ ICD มักจะอยู่ไกล
จากท่าเรือ A. container freight station
inland dry port ดู inland clearance
depot ศูนย์รวมสินค้านอกบริเวณท่าเรือ
in lieu of ทดแทน หรือ แทนที่ มีความหมาย
เช่นเดียวกับคำ�ว่า instead of
inspection certificate ใบรับรองการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
Institute Cargo Clauses ข้อตกลงหรือ
เงื่อนไขการรับคุ้มภัยสำ�หรับการส่งสินค้า
ของสถาบันประกันภัย Institute of London
Underwriters ซึ่งกำ�หนดระดับการคุ้มภัยที่
แตกต่างกัน เช่น Institute Cargo Clauses
(A) หรือ (B) หรือ (C)
Institute Cargo Clauses (A) ข้อตกลง
คุ้ ม ครองภั ย ทางทะเลชนิ ด หนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วาม
คุ้มครองกว้างขวางมาก ไม่ว่าสินค้าเสียหาย
มากหรือน้อย บริษัทประกันภัยรับชดใช้
ยกเว้นภัยจากสงคราม ภัยจากการนัดหยุด
งาน การเสื่อมสภาพที่เกิดจากตัวสินค้าเอง
การส่งถึงปลายทางล่าช้า หรือภัยพิเศษ
บางอย่าง ในอดีตใช้ข้อตกลง All Risks
Institute Cargo Clauses (B) ข้อตกลง
คุ้มครองภัยการส่งสินค้าทางทะเลที่บริษัท
ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ เมื่อสินค้า
เสียหายแม้เพียงบางส่วน (with particular
average) การความคุ้มครองชนิดนี้น้อยกว่า
Institute Cargo Clauses (A) บางครั้งอาจ
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insurance certificate

จะมีเงือ่ นไขว่า ถ้าสินค้าเสียหายไม่ถงึ สัดส่วน
ที่กำ�หนด เช่น ไม่ถึง 3% ของทุนประกัน จะ
ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามข้ อ ยกเว้ น
(subject to 3% franchise) ในอดีตใช้ข้อ
ตกลง W.A. หรือ W.P.A.
Institute Cargo Clauses (C) ข้อตกลง
คุ้มครองภัยการส่งสินค้าทางทะเลที่บริษัท
ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้ เมื่อสินค้า
เสียหายทัง้ หมดเท่านัน้ การเสียหายบางส่วน
บริษัทประกันภัยจะไม่ชดใช้ ให้ (free from
particular average) แต่ถ้าในกรณีเรือไฟ
ไหม้ เรือโดนกัน เรือเกยตื้น หรือเรือจม แม้
สินค้าเสียหายบางส่วนก็จะได้รับค่าชดเชย
(ค่าสินไหมทดแทน) ในอดีต ใช้ข้อตกลง
F.P.A.

Institute Strike, Riot and Civil
Commotion Clauses ข้อตกลง

ประกันภัยที่คุ้มครองภัยที่เกิดจากการนัด
หยุดงาน จลาจล สงครามกลางเมือง
Institute War Clauses ข้อตกลงประกัน
ภัยที่คุ้มครองภัยที่เกิดจากสงคราม
insurance certificate ใบรับรองประกัน
ภัย ซึ่งออกโดยอาศัยข้อตกลงตาม open
cover หรือ floating policy หรือ master
policy ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ส่งออกกับ
บริษัทประกันภัย เพื่อเป็นการอำ�นวยความ
สะดวกให้แก่ผสู้ ง่ ออก โดยอนุญาตให้ตวั แทน
ของบริษัทประกัน ภัยเป็น ผู้อ อกใบรับรอง
แทน เอกสารประกันภัยชนิดนี้ ศาลใน
ประเทศอังกฤษและศาลในอีกหลายประเทศ
ไม่รับบังคับคดีให้ถ้าไม่มีรายละเอียดของ
กรมธรรม์ หรื อ สั ญ ญาประกั น ภั ย ฉบั บ
สมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาคดี

insurance policy
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issuing bank

insurance policy กรมธรรม์ประกันภัย
insurer ผู้รับประกันภัย S. underwriter
integral part เป็นส่วนเดียวกัน ไม่สามารถ

ข้อบังคับของประเทศผู้นำ�เข้า
irrevocable credit ดู irrevocable letter

แบ่งแยก; This amendment constitutes
an integral part of the credit. (ข้อแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ L/C)
intended vessel เรือที่ตั้งใจให้บรรทุก
สินค้าของผู้ส่งสินค้ารายใดรายหนึ่ง อาจจะ
ไม่ใช่เรือลำ�จริงที่บรรทุกสินค้าดังกล่าว

irrevocable L/C ดู irrevocable letter of

International Chamber of
Commerce [คำ�ย่อ ICC] หอการค้า

นานาชาติ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2462 (ค.ศ.1919)
มีสำ�นักงานตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศต่างๆ
อย่างเสรี รวมถึงการกำ�หนดนโยบายการ
ค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ปัจจุบันมี
สมาชิกกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

International Standard Banking
Practice [คำ�ย่อ ISBP] เป็นบทเสริมและ

ขยายความของ UCP 600 เพื่ออธิบายความ
หมายในมาตราต่างๆ ของ UCP 600 ให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ดู UCP
invoice ใบราคาสินค้า หรือใบกำ�กับสินค้า
เอกสารแจ้งรายการสินค้าและราคา ออก
โดยผูข้ ายเพือ่ เก็บเงินจากผูซ้ อ้ื แยกออกเป็น
หลายประเภท เพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน
เช่น proforma invoice เพื่อการเสนอราคา
หรือเพื่อการขอใบอนุญาต; commercial
invoice เพื่อการเก็บเงินจากผู้ซื้อ; customs
invoice เพื่อการควบคุมด้านพิธีศุลกากร;
legalized invoice เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ

of credit
credit

irrevocable letter of credit

ประเภทที่เพิกถอน
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นพ้องจากธนาคารผู้เปิด L/C
(issuing bank) ผู้รับประโยชน์ (beneficiary)
รวมถึงธนาคารผู้ยืนยัน L/C (confirming
bank) ดู unconfirmed letter of credit;
irrevocable L/C แบ่งเป็น 7 ชนิด ดังนี้
[irrevocable L/C] L/C

back-to-back L/C
conﬁrmed L/C
domestic L/C

irrevocable
L/C

standby L/C
red clause L/C
revolving L/C

transferable L/C

ISBP ดู International Standard Banking
Practice

issuing bank ธนาคารผู้ออก L/C หรือ

ธนาคารผู้เปิด L/C (opening bank); UCP
600 มาตรา 2 ให้นิยามว่า ธนาคารผู้ออก L/C
หมายถึง ธนาคารผู้ออก L/C ตามคำ�ขอของ
ผู้ขอให้ออก L/C หรือเป็นการออก L/C ใน
นามของธนาคารเอง

18

LASH

L
LASH ดู lighter aboard ship
LASH barge เรือเล็กท้องแบนที่ใช้ขนสินค้า

ในระบบ LASH ดู lighter aboard ship
late presentation การยื่นเอกสารเพื่อขอ
รับเงินตาม L/C ช้ากว่าวันที่กำ�หนดไว้ ถือว่า
เป็นการผิดเงื่อนไข ธนาคารหรือผู้ซื้อมีสิทธิ์
ปฏิเสธการจ่ายเงิน
late shipment การส่งสินค้าช้ากว่าวันที่
กำ�หนดใน L/C ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข เป็น
เหตุ ผ ลข้ อ หนึ่ ง ในการปฏิ เ สธการจ่ า ยเงิ น
ตาม L/C ของธนาคาร เมื่อสินค้าส่งช้ากว่า
กำ�หนด ธนาคารหรือผู้ซื้อมีสิทธิปฏิเสธการ
จ่ายเงินได้
latest shipment date วันสุดท้ายที่ L/C
อนุญาตให้ส่งสินค้าได้
L/C, LC ดู letter of credit
L/C amendment ดู letter of credit
amendment

LCL (cargo) ดู less-than-container load
(cargo)

legalized invoice

บัญชีราคาสินค้าที่
สถานทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ของประเทศ
ผู้นำ�เข้าได้ประทับตรารับรองแล้ว มักใช้
สำ � หรั บ ประเทศที่ มี ก ารควบคุ ม สิ น ค้ า เข้ า
อย่างเข้มงวดในบางภูมิภาคของโลก

less-than-container load (cargo)
[คำ�ย่อ LCL]

หมายถึง สินค้าที่บรรจุใน
คอนเทนเนอร์ไม่เต็มตู้ ต้องบรรจุเข้าตู้ร่วม
กับสินค้าของคนอื่น โดยบริษัทผู้รับจัดการ
ขนส่งเป็นผู้จัดการให้
letter of credit [คำ�ย่อ L/C] เลตเตอร์
ออฟเครดิต เป็นตราสารหรือหนังสือรับรอง

lighter aboard ship

ที่ออกโดยธนาคารของผู้ซื้อออกให้แก่ผู้ขาย
หรือผู้รับประโยชน์ เพื่อรับรองว่าเมื่อผู้รับ
ประโยชน์ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำ�หนด
ไว้ ใน L/C ทุกประการแล้ว ธนาคารผู้เปิด
L/C จะชำ�ระเงินให้กับผู้รับประโยชน์ โดย
ไม่มีข้อแม้ ซึ่งจะใช้อิงกับ UCP 600 และ
ISBP 681 ปัจจุบันการเปิด L/C มักต้องใช้
เอกสารประกอบ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
documentary credit

letter of credit amendment [L/C

การแก้ไข L/C เหตุผลที่ต้อง
มีการแก้ไข L/C เนื่องจากบางครั้งการเปิด
L/C อาจมีเงื่อนไขไม่ตรงกับที่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ได้ตกลงกันไว้ หรืออาจเกิดจากกรณีที่ผู้ขาย
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ หรือผู้ขาย
ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามระยะเวลาที่
กำ�หนด จึงอาจต้องมีการตกลงกันใหม่ ผู้ซื้อ
ต้องทำ�การแก้ไข L/C กับธนาคารผู้เปิด L/C
และธนาคารก็จะส่งเอกสารการแก้ ไข L/C
ไปยังธนาคารด้านผู้ขายอีกครั้ง
letter of guarantee หนังสือค้ำ�ประกัน
letter of indemnity ดู indemnity
หนังสือรับผิดรับชดใช้ความเสียหาย
LIBOR ดู London Interbank Offered Rate
lighter เรือขนาดเล็กที่รับขนสินค้าไปส่งที่เรือ
เดินสมุทร หรือรับสินค้าจากเรือเดินสมุทร;
เรือฉลอม
lighter aboard ship [คำ�ย่อ LASH] เป็น
ระบบการขนส่งแบบหนึ่ง ที่นำ�เรือเล็กท้อง
แบนพร้อมทั้งสินค้าที่บรรทุกอยู่ในเรือนั้น
ขึ้นไปบนเรือเดินสมุทร เมื่อเรือเดินสมุทร
ถึ ง ปลายทางก็ จ ะปล่ อ ยเรื อ เล็ ก พร้ อ มทั้ ง
สิ น ค้ า ลงน้ำ � เพื่ อ ให้ เ รื อ เล็ ก นั้ น ถู ก ลากจู ง
amendment]
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liner

ขนสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดย
ไม่ ต้ อ งมี ก ารขนถ่ า ยสิ น ค้ า ลงเรื อ เล็ ก อี ก
ครั้งหนึ่ง การขนส่งแบบนี้ใช้เฉพาะในบาง
ภูมิภาคของโลก
liner เรือบรรทุกสินค้าที่ขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศในเส้นทางประจำ�
liner bill of lading [liner B/L] ใบตราส่ง
ที่ อ อกโดยบริ ษั ท เรื อ ที่ ข นส่ ง สิ น ค้ า ตาม
เส้นทางประจำ� ซึ่งแตกต่างจาก charter
party bill of lading

liner B/L ดู liner bill of lading
liner terms ข้อตกลงการขนส่งทางทะเล

ที่ เ จ้ า ของเรื อ หรื อ ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง
รับผิดชอบการขนถ่ายสินค้าลงเรือและขึ้น
จากเรือ ซึ่งเป็นเรือรับส่งสินค้าในเส้นทาง
ประจำ�

London Interbank Offered Rate
[คำ�ย่อ LIBOR]

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่าง
ธนาคารในตลาดเงินกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในการ
กู้ยืมเงินทั่วไป มักจะกำ�หนดกันที่อัตรา
LIBOR+…% เช่น LIBOR+1.5% p.a. เป็นต้น

M

maturity
Pre-Carriage
Pre-Carriage

Main-Carriage
Main-Carriage

การขนสงเบื้องตน

Seller

ผูขาย

Domestic
Transporter

ผูขนสงเบื้องตน

On-Carriage
On-Carriage

การขนสงหลัก

การขนสงตอ

Port Main Transporter Port

ทาขนสง

ผูขนสงหลัก

ทาขนสง

Domestic
Transporter

ผูขนสงตอ

Buyer

ผูซื้อ

manifest (cargo) ใบแสดงรายการสินค้า

ทั้งหมดที่รับบรรทุกลงเรือ หรือเครื่องบิน ณ
ท่าเรือ หรือท่าอากาศยานแห่งใดแห่งหนึ่ง

marine bill of lading [marine B/L]

ใบตราส่งทางทะเล หรือ

ocean B/L S.

ocean bill of lading

marine B/L ดู marine bill of lading
marine cargo insurance การประกันภัย

ขนส่งสินค้าทางทะเล

marine insurance การประกันภัยทาง

ทะเล ซึ่งหมายรวมถึง การประกันภัยตัวเรือ
เดินสมุทร (hull insurance) และการประกัน
ภัยตัวสินค้า (cargo insurance)
master air waybill ใบขนส่งสินค้าทาง
เครื่องบินที่ออกโดยสายการบิน
master of the ship นายเรือ ผู้ควบคุม
เรือ ผู้มีอำ�นาจสูงสุดในเรือ หรือกัปตันเรือ
master policy ข้อตกลงระหว่างผู้ส่งออก
กับบริษัทประกันภัย
ดู insurance
certificate S. floating policy; open cover

mail confirmation 1) การยืนยันโดยส่ง

mate’s receipt ใบรับต้นหนเรือ เป็นใบ

เอกสารทางไปรษณีย์ หลังจากได้แจ้งขั้นต้น
ทางโทรเลขหรือทางโทรพิมพ์แล้ว เช่น การ
แจ้งเปิด L/C หรือแจ้งการแก้ไข L/C หรือ
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี เป็นต้น 2) ฉบับ
จริงของ L/C ซึ่งส่งมาทางไปรษณีย์
main carriage
ช่วงการขนส่งสินค้า
ระหว่ า งประเทศโดยพาหนะการขนส่ ง
จนถึงการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า

รั บ สิ น ค้ า ที่ ต้ น หนเรื อ หรื อ สำ � นั ก งานของ
บริษัทเดินเรือที่ท่าเรือออกให้แก่ผู้ตราส่ง
โดยระบุว่า ได้รับสินค้าตามจำ�นวนและตาม
วันที่ที่ระบุไว้แล้ว เอกสารนี้ใช้เพื่อแลก B/L
ณ สำ�นักงานของบริษัทเดินเรือในภายหลัง
maturity วันครบกำ�หนดชำ�ระเงินของตั๋ว
แลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือวันครบ
กำ�หนดไถ่ถอนตราสารหนี้อื่นๆ
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means of conveyance

means of conveyance พาหนะขนส่ง

พาหนะที่บรรทุกสินค้า

multimodal transport การขนส่งสินค้า

โดยใช้พาหนะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เช่น การ
ขนส่งทางบกต่อด้วยการขนส่งทางน้ำ� หรือ
ทางอากาศ เป็นต้น วิธีการขนส่งแบบนี้
สามารถแบ่งออกเป็นสามช่วง ได้แก่ ช่วง
ต้นทาง เรียกว่า pre-carriage ช่วงหลัก
เรียกว่า main carriage และช่วงปลายทาง
เรียกว่า on-carriage
Pre-Carriage
Pre-Carriage

Main-Carriage
Main-Carriage

การขนสงเบื้องตน

Seller

ผูขาย

Domestic
Transporter

ผูขนสงเบื้องตน

On-Carriage
On-Carriage

การขนสงหลัก

การขนสงตอ

Port Main Transporter Port

ทาขนสง

ผูขนสงหลัก

ทาขนสง

Domestic
Transporter

ผูขนสงตอ

Buyer

ผูซื้อ

multimodal transport document

เอกสารการขนส่งหลายรูปแบบ ที่ออกโดย
ผู้ประกอบการขนส่งรายเดียว

multimodal transport operator

ผู้ประกอบการขนส่งหลายรูปแบบ หมายถึง
ผู้ประกอบการรับขนส่งสินค้าที่มีพาหนะใน
การให้บริการตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป

N

notice of completeness

negotiating bank

ธนาคารผู้รับซื้อตั๋ว
สิ น ค้ า ส่ ง ออกจากผู้ ส่ ง ออกตามเงื่ อ นไข
ของ L/C มั ก จะเป็ น ธนาคารเดี ย วกั บ

nominated bank

negotiation ในความหมายเกี่ยวกับ L/C

และการส่งออก หมายถึง การรับซื้อตั๋วส่ง
ออกของธนาคาร
N/N Copy ดู non-negotiable copy
nominated bank ตาม UCP 600 มาตรา
2 หมายถึง ธนาคารที่ถูกระบุชื่อ หรือถูก
แต่งตั้งให้เป็นธนาคารที่จะรับซื้อตั๋วส่งออก
หรือจ่ายเงินตาม L/C
non-negotiable copy [คำ�ย่อ N/N Copy]
สำ�เนาตราสารที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ
non-negetiable copy of bill of
lading [non-negetiable copy of B/L]

สำ � เนาใบตราส่ ง สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ส ามารถโอน
กรรมสิทธิ์ในสินค้า หรือขอรับสินค้าไม่ได้
ใช้สำ�หรับเป็นเอกสารประกอบการดำ�เนิน
พิธีการศุลกากร หรือเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดำ�เนินเรื่องหรือการติดต่อเท่านั้น
non-negetiable copy of B/L ดู nonnegetiable copy of bill of lading

negotiable bill of lading [negotiable

non-negotiable sea waybill ใบขน

ใบตราส่งสินค้าที่สามารถโอนเปลี่ยน
มือได้ โดยการสลักหลังและส่งมอบใบ
ตราส่งที่เกี่ยวข้อง ใบตราส่งชนิดนี้สามารถ
สังเกตได้จากข้อความว่า order หรือ order
of shipper ในช่องผู้รับตราส่ง (consignee)
ในใบตราส่ง บางครั้งเรียกว่า order B/L ดู

ทางทะเลที่เปลี่ยนมือไม่ได้ บริษัทเรือที่
รั บ ขนสิน ค้าจะส่ง มอบสินค้าให้เฉพาะแก่
ผู้รับตราส่ง (consignee) เท่านั้น และจะ
ไม่มีคำ�ว่า order ปรากฏอยู่ในช่องดังกล่าว
บางครั้งเรียกว่า straight B/L S. straight

B/L]

bill of lading

negotiable B/L ดู negotiable bill of
lading

bill of lading

notice of completeness คำ�บอกกล่าว

เกี่ยวกับการส่งข้อมูลที่ครบถ้วน
อิเล็กทรอนิกส์)

(ทาง
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notify party

notify party

ข้อความในใบตราส่งสินค้า
ระบุชื่อบุคคล หรือชื่อบริษัท ที่ตัวแทนของ
บริษัทขนส่งที่ปลายทางจะต้องแจ้งให้ทราบ
ว่าสินค้ามาถึงแล้ว (ผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับ
แจ้งเมื่อสินค้าถึงปลายทาง) อาจจะไม่ใช่
เป็นบุคคลเดียวกันกับ consignee

O
ocean bill of lading [ocean B/L] ใบตรา

ส่ ง สิ น ค้ า ทางทะเลที่ บ ริษัท เรือหรือบริษัท
รับขนสินค้า ออกให้แก่ผสู้ ง่ สินค้าเพือ่ ยืนยัน
การขนสิ น ค้ า จากท่ า เรื อ ต้ น ทางถึ ง ท่ า เรื อ
ปลายทาง บางครั้งเรียกว่า marine B/L S.
marine bill of lading

ocean B/L ดู ocean bill of lading
on board bill of lading [on board B/L]

ใบตราส่งสินค้าที่แสดงว่าได้มีการบรรทุก
สินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ออกใบ
ตราส่ง บางครั้งเรียกว่า shipped B/L หรือ
shipped on board B/L S. shipped bill of
lading; shipped-on-board bill of lading

on board B/L ดู on board bill of lading
on board notation ข้อความจดแจ้งใน

ใบตราส่งประเภท received for shipment
B/L ที่ระบุวันที่สินค้าบรรทุกลงเรือเรียบร้อย
แล้วตามใบตราส่งฉบับนั้น ถ้ามีข้อความ
ดังกล่าว B/L ฉบับนั้นจะกลายเป็น shipped
on board B/L ดู shipped-on-board bill
of lading

on-carriage

ช่วงของการขนส่งสินค้า
ปลายทางต่ อ เนื่ อ งจากช่ ว งขนส่ ง หลั ก
(main carriage) หมายถึง การขนสินค้า
จากสถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง ผ่ า นพิ ธี ก าร

on or before

ศุลกากรขาเข้าแล้ว ส่งต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทาง ดู multimodal transport
Pre-Carriage
Pre-Carriage

Main-Carriage
Main-Carriage

การขนสงเบื้องตน

Seller

ผูขาย

Domestic
Transporter

ผูขนสงเบื้องตน

On-Carriage
On-Carriage

การขนสงหลัก

Port

ทาขนสง

การขนสงตอ

Main Transporter Port

ผูขนสงหลัก

ทาขนสง

Domestic
Transporter

ผูขนสงตอ

Buyer

ผูซื้อ

on deck bill of lading [on deck B/L]

ใบตราส่งที่ระบุว่าสินค้าบรรทุกบนดาดฟ้า
เรือ
on deck B/L ดู on deck bill of lading
on deck shipment 1) สินค้าที่บรรทุกบน
ดาดฟ้าเรือ 2) การส่งสินค้าโดยบรรทุกบน
ดาดฟ้าเรือ A. under deck shipment
on or about เป็นวลีใช้สำ�หรับประกอบ
วันที่ เช่น “on or about the 15th of
June 2007” มีความหมายว่า “วันที่ 15 หรือ
ประมาณวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2007”
UCP 600 มาตรา 3 ให้ตีความคลุมช่วงเวลา
5 วันก่อน และ 5 วันหลังวันที่ที่ระบุไว้ รวม
11 วัน ตามตัวอย่าง คือ ตั้งแต่วันที่ 10
มิถุนายน ค.ศ. 2007 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน
ค.ศ. 2007 วลีนี้มักจะใช้สำ�หรับกำ�หนดวัน
ส่งมอบสินค้า เช่น Shipment must be
made on or about the 15th of June
2007.

on or before เป็นวลีที่กำ�หนดวันที่ (ที่ต้อง

ดำ�เนินการ) อย่างช้า เช่น

“Goods must

be shipped on or before the 15th of

มีความหมายว่า สินค้าจะต้อง
บรรทุกลงเรืออย่างช้าวันที่ 15 มิถุนายน
ค.ศ. 2007 แต่ถ้าระบุว่า “Goods must be
June 2007”

shipped before the 15th of June 2007”

หมายความว่า สินค้าจะต้องบรรทุกลงเรือ
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open account

ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2007 (ไม่รวม
วันที่ 15) ดู UCP 600 มาตรา 3
open account เป็นวิธีชำ�ระราคาสินค้า
แบบหนึ่ง ที่ผู้ขายส่งสินค้าและส่งเอกสาร
ควบคุมสินค้าให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่
ผ่านระบบธนาคาร และให้ผู้ซื้อชำ�ระราคา
สิ น ค้ า ให้ แ ก่ ผู้ ข ายโดยตรงตามข้ อ ตกลง
ระหว่า งกั น วิ ธ ี ช ำ � ระราคาสินค้าแบบนี้
ผู้ขายต้องเชื่อใจผู้ซื้ออย่างมาก
open cover เป็นเงื่อนไขข้อตกลงระหว่าง
ผู้เอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ดู
insurance certificate S. floating policy;
master policy

opening bank ธนาคารผู้เปิด L/C มีความ

หมายเหมือนกับ

issuing bank

ดู

issuing

bank

operative credit instrument L/C

ที่ใช้ขึ้นเงินได้ เป็นข้อความที่ปรากฏใน
โทรเลขหรือโทรพิมพ์ ซึ่งมีความหมายว่า จะ
ไม่มี L/C ฉบับยืนยันทางไปรษณีย์ (mail
confirmation) ส่งตามมา

P
packing credit

สินเชื่อเพื่อเตรียมการ
ส่งออกสินค้า หมายถึง การที่ธนาคารให้
เงินกู้แก่ผู้ส่งออกเพื่อนำ�ไปซื้อวัตถุดิบเพื่อ
ไปผลิตสินค้าส่งออก โดยผู้ส่งออกต้องนำ�
L/C สั่งซื้อสินค้า หรือคำ�สั่งซื้อ หรือใบรับฝาก
ของคลังสินค้า มายืนยันกับธนาคาร บาง
ครั้ง เรียกว่า preshipment loan หรือ
export credit loan

packing list

เอกสารแสดงรายการบรรจุ
หีบห่อที่ผู้ขายจัดทำ�ขึ้น ระบุรายละเอียด

port of discharge

ขนาดหีบห่อ น้ำ�หนักรวม และน้ำ�หนักสุทธิ
ของสินค้า ชนิด สี ขนาดของสินค้า ใน
แต่ละกล่อง เป็นต้น
parcel post receipt ใบรับที่พนักงาน
ไปรษณีย์ออกให้ผู้ส่งไปรษณียภัณฑ์ S.
postal receipt; post receipt

partial drawing

การเบิกเงินจาก L/C
บางส่วน ตามจำ�นวนสินค้าที่ส่งจริง
partial shipment ดู part shipment
part shipment หรือ partial shipment
การส่งสินค้าบางส่วน ซึ่งไม่ครบจำ�นวน
ตามที่ระบุไว้ ใน L/C ถ้า L/C ไม่ได้ห้ามไว้
ถือว่าทำ�ได้ (การแยกใบตราส่ง หรือใบรับ
สินค้าหลายฉบับที่ส่งโดยพาหนะเดียวกัน
และเที่ยวเดินทางเดียวกันไปยังจุดหมาย
ปลายทางเดียวกันไม่ถือเป็น partial shipments ดู UCP 600 มาตรา 31)
payee ผู้รับเงินตามเช็คหรือตั๋วแลกเงิน ใน
การค้าระหว่างประเทศ มักหมายถึง ผู้ขาย
หรือธนาคารที่เรียกเก็บเงินแทนผู้ขาย
paying bank ธนาคารใดๆ ที่ทำ�หน้าที่จ่าย
เงิน
phytosanitary certificate ใบรับรอง
การตรวจโรคพื ช ที่ เ ป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออกว่ า
พืชผลดังกล่าวปลอดจากโรคแมลงทำ�ลาย
พืช ถูกต้องตามหลักการควบคุมโรคพืช
P/N ดู promissory note
port of destination ท่าเรือสุดท้ายของ
การเดินทาง หรือท่าเรือปลายทาง
port of discharge ท่าเรือที่ขนถ่ายสินค้า
ขึ้นจากเรือที่บรรทุก อาจจะขนถ่ายสินค้าไป
ยังเรืออีกลำ�หนึ่ง หรือขนถ่ายสินค้าไปยัง
พาหนะขนส่งอื่น
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port of entry

port of entry ท่าเรือที่นำ�สินค้าเข้า
port of loading ท่าเรือที่นำ�สินค้าลงเรือ

หมายถึง ท่าเรือต้นทางของสินค้า

port-to-port bill of lading [port-to-

ใบตราส่งที่ครอบคลุมถึงการส่ง
สินค้าจาก port of loading ถึง port of
discharge เท่านั้น
port-to-port B/L ดู port-to-port bill
port B/L]

of lading

port-to-port shipment การส่งสินค้า

จากท่าเรือแห่งหนึ่ง (ต้นทาง) ถึงท่าเรืออีก
แห่งหนึ่ง (ปลายทาง)
postal receipt ใบรับที่ออกโดยไปรษณีย์
S. parcel post receipt; post receipt

post receipt ใบรับที่ออกโดยไปรษณีย์ S.
parcel post receipt; postal receipt

power of attorney หนังสือมอบอำ�นาจ

ให้ทำ�หน้าที่แทน
pre-carriage ช่วงการขนส่งเบื้องต้นตั้งแต่
สถานที่เก็บสินค้า โดยใช้พาหนะขนส่งสินค้า
จนกระทั่งผ่านพิธีการศุลกากรขาออก
Pre-Carriage
Pre-Carriage

Main-Carriage
Main-Carriage

การขนสงเบื้องตน

Seller

ผูขาย

Domestic
Transporter

ผูขนสงเบื้องตน

On-Carriage
On-Carriage

การขนสงหลัก

Port

ทาขนสง

การขนสงตอ

Main Transporter Port

ผูขนสงหลัก

ทาขนสง

Domestic
Transporter

ผูขนสงตอ

Buyer

ผูซื้อ

prepaid จ่ายแล้ว หรือจ่ายล่วงหน้าแล้ว เช่น
freight prepaid / service charge prepaid
(ค่าขนส่ง/ค่าบริการ

จ่ายแล้ว)
presentation 1) การยื่นตั๋วแลกเงิน และ/
หรื อ เอกสารต่อ issuing bank หรื อ
nominated bank ให้จ่ายเงิน 2) การยื่น
ตั๋ ว แลกเงิ น เพื่ อ ให้ รั บ รองภายใต้ เ ครดิ ต
ฉบับใดฉบับหนึ่ง; ตาม UCP 600 มาตรา 2

protest for non-acceptance

หมายถึง การยื่นหรือส่งมอบเอกสารตาม
เครดิต หรือหมายถึง เอกสารที่ยื่นหรือส่ง
มอบ
presenting bank ธนาคารที่ยื่นตั๋วแลก
เงิน และ/หรือ เอกสารเพื่อให้ผู้ซื้อจ่ายเงิน
หรือรับรองตัว๋ ตามขัน้ ตอนของการเรียกเก็บ
(collection)

pre shipment inspection

การ
ตรวจสอบสิ น ค้ า ที่ ต้ น ทางก่ อ นการส่ ง ของ
ลงเรือ
principal ผู้ส่งออก; ผู้เป็นเจ้าของเอกสาร
ตั๋วเรียกเก็บ
proforma invoice บัญชีสินค้าฉบับเสนอ
ราคา หรือฉบับที่ใช้เพื่อขอใบอนุญาตนำ�เข้า
ไม่ใช่ฉบับเรียกเก็บเงิน
promissory note [คำ�ย่อ P/N] คือ หนังสือ
ตราสาร ซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้ออกตั๋ว
ให้คำ�มั่นสัญญาว่า จะใช้เงินจำ�นวนหนึ่ง
ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ ให้ตามคำ�สั่ง
ของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
prompt โดยทันที ฉับพลัน โดยไม่ชักช้า
คำ�ว่า prompt ก็ดี immediately ก็ดี as
soon as possible ก็ดี คำ�เหล่านี้มีความ
หมายไม่ชัดเจน ไม่ควรใช้เกี่ยวกับ L/C การ
ตีความตาม UCP 600 มาตรา 3 ถือว่า คำ�
เหล่านี้ ไม่มีผลบังคับ
pro rata ตามสัดส่วน
protest การทำ�คำ�คัดค้านตั๋วเงินตามขั้นตอน
ของกฎหมายในกรณีไม่มีการชำ�ระเงิน หรือ
ไม่รับรองตั๋วเงิน มักใช้ ในเรื่องของ B/C
protest for non-acceptance การทำ�
คำ�คัดค้านตั๋วเงิน ในกรณีผู้จ่ายเงินตามตั๋ว
ปฏิ เ สธไม่ ย อมรั บ รองตั๋ ว เงิ น ฉบั บ ใดฉบั บ
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protest for non-payment

หนึ่ง (เป็นคำ�สั่งอย่างหนึ่งที่มีถึงธนาคาร
ผู้ทำ�หน้าที่เรียกเก็บ)
protest for non-payment การทำ�คำ�
คัดค้านตั๋วเงิน ในกรณีผู้จ่ายเงินตามตั๋ว
ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินเมื่อถูกทวงถาม หรือ
เมื่อครบกำ�หนดชำ�ระเงิน (เป็นคำ�สั่งอย่าง
หนึ่งที่มีถึงธนาคารผู้ทำ�หน้าที่เรียกเก็บ)
proxy 1) ตัวแทน; ผู้ทำ�หน้าที่แทนบุคคล หรือ
นิติบุคคล หรือองค์กรสาธารณะ 2) ใบมอบ
ฉันทะ; หนังสือมอบอำ�นาจให้ทำ�หน้าที่แทน
(power of attorney)

purchase order คำ�สั่งซื้อสินค้า

Q
quality certificate

ใบรับรองคุณภาพ

สินค้า

quantity certificate ใบรับรองปริมาณ

สินค้า
quay (อ่านว่า “คี”) ท่าเทียบเรือ

R
radioactivity measurement
certificate ใบรับรองการตรวจวัดสาร

กัมมันตภาพรังสีในสินค้า

received for shipment bill of lading

ใบตราส่งที่ระบุว่า ได้รับสินค้าไว้เพื่อรอการ
บรรทุกลงเรือ โดยปกติใบตราส่งสินค้า
ชนิดนี้ ยังใช้ขึ้นเงินตาม L/C ไม่ได้ เว้นแต่
L/C จะอนุญาตให้ ใช้ได้
recourse สิทธิไล่เบี้ย การย้อนกลับไปทวงหนี้
จากผู้ที่โอนสิทธิหรือตราสาร หรือการย้อน
ทวงหนี้จากผู้ที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
เช่น ในกรณีของตั๋วแลกเงิน หรือเช็คที่ถูก

revocable letter of credit

ปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้ทรงตั๋วแลกเงินหรือ
เช็ ค คนสุ ด ท้ า ยสามารถกลั บ ไปทวงถาม
ขอเงินคืนจากผู้ที่ โอนตั๋วแลกเงินหรือเช็ค
มาให้ตน โดยไล่ย้อนขึ้นไปตามลำ�ดับ A.
without recourse

red clause L/C ดู red clause letter of
credit

red clause letter of credit [red clause
L/C] เป็น L/C ที่มีข้อกำ�หนดให้ผู้รับประโยชน์

สามารถเบิกเงินล่วงหน้าบางส่วน เพื่อนำ�ไป
ใช้จ่ายในการเตรียมการส่งออก
re-export การส่งสินค้าที่นำ�เข้าจากต่าง
ประเทศออกไปยังประเทศอื่น
refund การคืนเงิน; เงินที่คืน
reimbursing bank ธนาคารผู้จ่ายเงิน
ชดเชยให้แก่ธนาคารที่รับซื้อตั๋วหรือเอกสาร
จากผู้ส่งออก หมายถึง ธนาคารบุคคลที่
สามที่ทำ�หน้าที่จ่ายเงินชดเชยเท่านั้น ไม่ได้
เข้าไปผูกพันตามเงื่อนไขของ L/C
reinstatement of a revolving
letter of credit การทำ�ให้ L/C ชนิดที่

ใช้ซ้ำ�ได้ กลับมาใช้ ใหม่ได้อีก ดู revolving
letter of credit

remittance เงินโอน; การโอนเงิน; สิ่งที่ส่ง

ออกไป

remitting bank 1) ธนาคารผู้ดำ�เนินการ

โอนเงินตามคำ�สั่งของลูกค้า 2) ในการเรียก
เก็บเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ หมายถึง
ธนาคารผู้ ส่ ง เอกสารของผู้ ข ายสิ น ค้ า ไป
เรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ ดู URC 522
มาตรา 3
revocable L/C ดู revocable letter of credit
revocable letter of credit [revocable
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revolving L/C

ที่อาจเพิกถอนได้ หมายถึง L/C ที่
ธนาคารผู้ออก L/C มีสิทธิที่จะเพิกถอนหรือ
ยกเลิกเมื่อใดก็ได้ ก่อนที่ L/C จะหมดอายุ ถ้า
ผู้ขอออก L/C ต้องการ L/C ประเภทนี้ ต้อง
ระบุให้ชัดเจน ถ้าไม่ระบุ ถือเป็น irrevocable
L/C] L/C

letter of credit A. irrevocable credit

revolving L/C ดู revolving letter of credit
revolving letter of credit [revolving

ชนิดหมุนกลับมาใช้ ใหม่ได้ ได้แก่
L/C ที่มีข้อกำ�หนดว่าเมื่อเบิกเงินไปแล้ว ให้
สามารถนำ�กลับมาใช้ซ้ำ� ในจำ�นวนเงินเต็ม
เท่าเดิม จนกว่าจะหมดอายุ หรือสิ้นสุดตาม
เงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ L/C ชนิดนี้ เหมาะ
สำ � หรั บ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกั น
สม่ำ�เสมอเป็นประจำ� โดยไม่ต้องเปิด L/C
ซ้ำ�ซาก
riot การจลาจล ความอลหม่าน ถือเป็นความ
เสี่ยงอย่างหนึ่งในการค้าระหว่างประเทศ
L/C] L/C

S
said by shipper to contain

สินค้าระบุว่าเป็น...... S.

ผู้ส่ง

said to contain;

shipper’s load and count

said to contain [คำ�ย่อ STC] “อ้างว่าบรรจุ”

เป็ น ข้ อ ความที่ ป รากฏในใบตราส่ ง สิ น ค้ า
ประเภทบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งผู้รับขนส่ง
ไม่ ส ามารถยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของสิ น ค้ า
ที่ระบุไว้ ในเอกสาร S. said by shipper to
contain; shipper’s load and count

sales contract สัญญาข้อตกลงซื้อขาย

ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
salvage 1) การกู้เรือหรือสินค้าจากภัยทาง
ทะเล 2) ซากสินค้าที่กู้คืนมาจากภัยทาง

shipped-on-board bill of lading

ทะเล 3) ค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการที่จ่าย
ให้แก่ผู้ทำ�หน้าที่กู้เรือ หรือสินค้า
sanction การใช้มาตรการบางอย่างเพื่อ
บังคับให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเคารพกฎ
หรือกติการะหว่างประเทศ
sanitary certificate ใบรับรองสุขอนามัย
ของสินค้าว่าเหมาะสมต่อการบริโภค
SD ดู sight draft
second advising bank ธนาคารผู้แจ้ง
L/C แห่งที่สอง ในกรณีธนาคารผู้เปิด L/C
(issuing bank) จำ�เป็นต้องส่ง L/C ผ่าน
first advising bank ให้รับรองความแท้จริง
ของ L/C ก่อน แล้วจึงส่งต่อไปยัง second
advising bank เพื่อแจ้งให้ผู้รับประโยชน์
(beneficiary) ทราบ
second beneficiary ผู้รับโอน L/C จาก
first beneficiary ของ tranferable credit
ดู UCP 600 มาตรา 38 ดู first beneficiary
ship broker นายหน้าติดต่อการเช่าเรือ
shipment 1) สินค้าที่ส่ง 2) การส่งสินค้า
shipment advice หนังสือแจ้งรายละเอียด
ของสินค้า
shipment date วันส่งสินค้า
shipped bill of lading [shipped B/L]

ใบตราส่งชนิด “บรรทุกแล้ว” หมายถึง ใบ
ตราส่งที่ระบุว่าสินค้าได้บรรทุกลงระวางเรือ
แล้ว สามารถสังเกตได้จากข้อความขึ้นต้น
ว่า “shipped in apparent good order
on board the named vessel….” หรือ
มี ข้ อ ความจดแจ้ ง หรื อ ตราประทั บ ระบุ ว่ า
สินค้าได้บรรทุกลงระวางเรือแล้ว
shipped B/L ดู shipped bill of lading
shipped-on-board bill of lading
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shipped-on-board B/L

ดู shipped bill
of lading ใบตราส่งชนิด “บรรทุกแล้ว”
shipped-on-board B/L ดู shipped bill
[shipped-on-board B/L]

of lading

shipped on deck สินค้าบรรทุกบนดาดฟ้า

เรือ

shipper ผู้ส่งสินค้า หรือผู้นำ�สินค้าบรรทุก

ลงเรือ อาจจะเป็นผู้ขายหรือตัวแทนของ
ผู้ขายก็ได้ S. consignor
shipper certificate ใบรับรองของ
ผู้ส่งออก
shipper’s load and count “ผู้ส่งสินค้า
เป็นผู้บรรจุและนับเอง” เป็นข้อความที่มัก
จะปรากฏในเอกสารการขนส่งสำ�หรับสินค้า
ที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ มีความหมายว่า
ผู้รับขนสินค้าหรือบริษัทขนส่งสินค้าจำ�กัด
ความรับผิดชอบของตน ถ้าหากสินค้าไม่
ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารการขนส่ง
S. said by shipper to contain; said to
contain

shipping company certificate ใบ

รับรองของบริษัทผู้รับขนส่งสินค้า หรือ
ตัวแทน
shipping documents เอกสารเกี่ยวกับ
การส่งสินค้า โดยทั่วไป หมายถึง เอกสาร
ทั้งชุด ประกอบด้วย commercial invoice,
B/L,

packing list,

insurance policy,

เป็นต้น แต่ไม่รวม
draft (bill of exchange) ถ้าตามความ
หมายของคำ� หมายถึง “เอกสารส่งสินค้า
ทางเรือ” เป็นคำ�ที่มีความหมายไม่ชัดเจน
ISBP ให้ตีความว่า หมายถึง เอกสารทุก
ประเภท (ไม่เฉพาะเกี่ยวกับเรือเท่านั้น)
certificate of origin

sight draft

ยกเว้น draft

shipping mark เครื่องหมายหีบห่อ ได้แก่

เครื่ อ งหมายหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ท่ี ผู้ ข ายทำ � ไว้
บนหีบห่อที่บรรจุสินค้า เพื่อเป็นที่สังเกต
หรื อ เพื่ อ ความสะดวกในการขนถ่ า ยหรื อ
การค้นหา ปกติมักจะเป็นตัวอักษรย่อใน
กรอบรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือในรูป
สามเหลี่ยม

ship’s gear อุปกรณ์ที่ใช้ ในการขนถ่ายสินค้า

ที่ติดกับเรือ เช่น ปั้นจั่นยกสินค้าของเรือ
เป็นต้น
ship’s rail กราบเรือ
short form bill of lading [short form

ใบตราส่งสินค้าแบบย่อ หมายถึง ใบ
ตราส่งสินค้าที่มีข้อตกลงขนสินค้าไม่ครบ
ถ้วน แต่ได้อ้างอิงสัญญาขนสินค้าอีกฉบับ
หนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาข้อตกลงหลัก
short form B/L ดู short form bill of
B/L]

lading

SIBOR ดู Singapore Interbank Offered
Rate

sight B/E ดู sight bill of exchange
sight bill of exchange [sight B/E] ตั๋ว

แลกเงินที่จ่ายเงินทันทีเมื่อเห็น

S. sight

draft A. term bill of exchange

sight draft [คำ�ย่อ SD] ตั๋วแลกเงินที่จ่าย

เงินทันทีเมื่อเห็น เป็นข้อตกลงการซื้อขาย
ที่กำ�หนดให้ผู้ขายออกตั๋วแลกเงินถึงผู้ซื้อ

sight L/C
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SWIFT Code

ชนิ ด ที่ ผู้ซื้อต้ อ งชำ � ระเงินทันทีเ มื่อเห็นตั๋ว

ขนส่งที่ค้างนานเกินควร ดู

S. sight bill of exchange

lading

stale bill of

sight L/C ดู sight letter of credit
sight letter of credit [sight L/C] L/C

standby L/C ดู standby letter of credit
standby letter of credit [standby

ที่กำ�หนดเงื่อนไขให้มีการจ่ายเงินเมื่อเห็น
ตั๋วหรือเมื่อยื่นเอกสาร (payable at sight)

ค้ำ�ประกัน เป็น L/C ชนิดหนึ่งที่มี
ลักษณะของหนังสือค้ำ�ประกัน ไม่เหมือน
L/C เพื่อการซื้อสินค้าทั่วไปในการค้าระหว่าง
ประเทศ standby letter of credit เป็น
ตราสารคล้ายหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดย
ธนาคาร ผู้ซึ่งให้สัญญาแก่ผู้รับประโยชน์
(beneficiary) ว่า ธนาคารจะจ่ายเงินตาม
จำ�นวนที่ระบุไว้ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ถ้า
ผู้ขายสินค้าหรือบริการผิดสัญญา หรือไม่
ส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น หรื อ บริการบางอย่างให้
ผู้รับประโยชน์ตามข้อตกลง (L/C ชนิดนี้จะ
ไม่มีการจ่ายเงิน ถ้าไม่มีการผิดสัญญาหรือ
ผิดข้อตกลง) ดู demand guarantee
STC ดู said to contain

A. time letter of credit; term letter
of credit

Singapore Interbank Offered Rate
[คำ�ย่อ SIBOR] อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น

ระหว่ า งธนาคารในตลาดเงิ น ประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งอัตราการให้กู้ยืมเงินนี้จะอิงกับ
อัตรากู้ยืมระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน
เป็นหลัก ดู London Interbank Offered
Rate

smuggling การขนย้ายสินค้า คน หรือ

ข้อมูลเข้าหรือออกจากประเทศใดประเทศ
หนึ่งอย่างผิดกฎหมาย

Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication
[คำ�ย่อ SWIFT]

หมายถึง สมาคมเพื่อการ
สื่ อ สารทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศของ
สถาบันการเงิน
sola B/E ดู sola bill of exhange
sola bill of exchange [sola B/E] ตั๋ว
แลกเงินที่ออกฉบับเดี่ยว (ไม่มีคู่ฉบับ)
stale bill of lading [stale B/L] ใบตราส่ง
ที่ ส่ ง ถึ ง ผู้ ซื้ อ ช้ า กว่ า เรื อ บรรทุ ก สิ น ค้ า ถึ ง
ท่าเรือปลายทาง ในอดีตมักเป็นเหตุผล
ข้อหนึ่งของผู้ซื้อที่ใช้สำ�หรับปฏิเสธการรับ
เอกสารของผู้ขายภายใต้เงื่อนไข L/C
stale B/L ดู stale bill of lading
stale transport document เอกสาร

L/C] L/C

straight bill of lading [straight B/L]

ใบตราส่ ง ที่ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ รั บ สิ น ค้ า โดยตรง
ใบตราส่งชนิดนี้ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์
สิ น ค้ า ด้ ว ยวิ ธี ส ลั ก หลั ง และไม่ ส ามารถ
ใช้เป็นหลักประกันสำ�หรับธนาคาร (B/L
consigned to a named party)

straight B/L ดู straight bill of lading
SWIFT ดู Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication

SWIFT Code รหัสเฉพาะธนาคารแต่ละแห่ง

ในระบบ SWIFT ที่ระบุธนาคารและสาขา
ของธนาคารทั่วโลก (Bank Identifier Code)
เพื่อใช้ ในการสื่อสารระหว่างธนาคาร เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว และเพื่อให้ธนาคาร
ผู้รับมั่นใจว่า มาจากธนาคารที่ถูกต้อง
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taking in charge

T
taking in charge รับสินค้าไว้ ในความดูแล
(เพื่อรอการบรรทุกลงเรือ)

tare weight น้ำ�หนักเฉพาะภาชนะหรือ

หีบห่อที่บรรจุสินค้า โดยไม่รวมน้ำ�หนักของ
ตัวสินค้า
tariff พิกัดอัตราศุลกากร ได้แก่ ค่าภาษีนำ�เข้า
ตามรายการสินค้าแยกประเภทโดยมีรหัส
สินค้าเลขหกหลักกำ�กับ ตามระบบสากล
Harmonized System

tax ภาษี เป็นรายได้ของรัฐบาลที่จัดเก็บจาก

บุคคล หรือนิติบุคคล เพื่อนำ�เงินไปใช้จ่าย
ในการบริหารประเทศ รัฐบาลสามารถใช้
อั ต ราภาษี เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการลดการ
บริโภคสินค้าหรือบริการของประชาชน
telecommunication การสื่อสารผ่าน
ระบบโทรคมนาคม เช่น สื่อสารผ่านระบบ
โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร SWIFT
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
อื่น
telegraphic transfer [คำ�ย่อ T/T] การ
โอนเงินทางโทรเลขหรือทางโทรพิมพ์ ซึ่งมี
ความหมายรวมถึง การโอนเงินผ่านระบบ
โทรศัพท์ โทรสาร และระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SWIFT หรืออินเทอร์เน็ต
เป็นต้น T/T ถือว่าเป็นการโอนเงินที่รวดเร็ว
สามารถถึงผู้รับเงินภายใน 24 ชั่วโมง
teletransmission การส่ง สารหรื อ การ
ถ่ายทอดข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคม เช่น
การส่งสารหรือข้อมูลผ่านระบบโทรเลข โทร
พิมพ์ โทรสาร SWIFT ระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ทั้งนี้ ไม่รวมการ
สื่อสารผ่านระบบเสียงหรือโทรศัพท์

time draft

tenor เงื่อนไขการชำ�ระเงิน เช่น จ่ายเมื่อเห็น

ตั๋ว หรือจ่ายเมื่อครบกำ�หนดเวลาที่ระบุไว้
term B/E ดู time bill of exchange

term bill of exchange [term B/E] ดู
time bill of exchange

term L/C ดู time letter of credit
term letter of credit [term L/C] ดู
time letter of credit

third party documents acceptable

เอกสารต่างๆ ที่ออกโดยบุคคลที่สาม (ที่
ไม่ใช่ beneficiary) เป็นที่ยอมรับได้ ยกเว้น
draft ต้องออกโดย beneficiary เสมอ
(ตีความโดย ISBP)

through bill of lading [through B/L]

ใบตราส่ ง ที่ อ อกโดยผู้ ข นส่ ง รายเดี ย วที่
ครอบคลุมการขนส่งตลอดเส้นทาง ในกรณี
ต้องมีการขนส่งหลายทอด
through B/L ดู through bill of lading
through transport การขนส่งสินค้า
ตลอดเส้ น ทางโดยอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ของผู้ขนส่งเพียงรายเดียว
time B/E ดู time bill of exchange
time bill of exchange [time B/E] ตั๋ว
แลกเงินที่มีกำ�หนดเวลาให้ชำ�ระเงิน ดู time
draft A. sight bill of exchange

time charter สัญญาเช่าเหมาเรือแบบมี

กำ�หนดระยะเวลา A. voyage charter
time draft ดราฟท์ หรือตั๋วแลกเงิน ที่มี
กำ�หนดเวลาให้ชำ�ระเงิน ตัวอย่างข้อความ
เช่น At 30 days after sight (30 วัน
หลังจากได้เห็นตั๋ว), At 60 days after
shipment date (60 วั น หลั ง จากวั น ที ่
สินค้าลงพาหนะ) S. time bill of exchange
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time L/C

unclean transport document

time L/C ดู time letter of credit
time letter of credit [time L/C] L/C

ที่ กำ� หนดเงื่ อ นไขจ่ า ยเงินที่มีกำ�หนดเวลา
บางครั้งเรียก term letter of credit A.

1

4

ขอเปด
L/C

แจง L/C

6

ขาดหรือเกิน

tolerance in credit amount การ

ยืดหยุ่นเกี่ยวกับจำ�นวนเงินของ L/C
T/R ดู trust receipt
trailer ตู้สินค้าสำ�หรับลาก; รถตู้สำ�หรับลาก
(หัวรถที่ ใช้ลากตู้ เรียกว่า tractor หรือ
truck); ตู้สินค้าที่ลากไปตามถนน เรียกว่า
road trailer

transaction รายการซื้อขาย; การซื้อหรือ

การขายแต่ละครั้ง เช่น cash transaction
(ซื้อขายแบบเงินสด); foreign exchange
transaction (รายการซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศ)
transferable credit ดู transferable
letter of credit

transferable L/C ดู transferable letter
of credit

transferable letter of credit

ที่พึงโอนได้
หมายถึง L/C ที่ผู้รับผลประโยชน์คนแรก
สามารถโอนจำ�นวนเงินพร้อมเงื่อนไขของ
L/C ให้ผู้รับประโยชน์อีกคนหนึ่งหรือหลาย
คนได้ ตามข้อบังคับของ UCP 600 มาตรา
[transferable L/C]

L/C

38 S. transferable credit

ผูรับประโยชนคนที่สอง
หรือผูผลิต

ขอโอน L/C

sight letter of credit

title of goods กรรมสิทธิ์ในสินค้า
tolerance การยืดหยุ่น การยอมรับในส่วนที่

ทำสัญญาซื้อขาย

ผูรับประโยชนคนแรก
หรือพอคาคนกลาง

ผูซื้อ
2

5

ทำสัญญาซื้อขาย

7

ธนาคารผูเปด
L/C

3

เปด

L/C

โอน L/C

ธนาคารผูแจง L/C
ธนาคารผูโอน L/C

transhipment

การถ่ายสินค้าข้ามเรือ
ระหว่างการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทาง
ให้หมายรวมถึง การขนสินค้าลงจากพาหนะ
ขนส่งลำ�หนึ่ง แล้วขนสินค้าขึ้นบนพาหนะ
ขนส่งอีกลำ�หนึ่งระหว่างทาง
trust receipt [คำ�ย่อ T/R] ทรัสต์รีซีท
เป็นเอกสารที่ผู้นำ�เข้าสินค้าทำ�สัญญากับ
ธนาคารเพื่อขอรับเอกสาร (ตั๋วสินค้าเข้า)
จากธนาคารไปก่อนเพื่อใช้ ในการนำ�สินค้า
ออกจากท่ า เรื อ โดยที่ ยั ง ไม่ ชำ � ระค่ า สิ น ค้ า
นั้นให้กับธนาคาร; ทรัสต์รีซีทมีลักษณะ
เป็นใบรับสินค้าเชื่อ ระบุรายละเอียดของ
รายการสินค้าที่รับไป และผู้นำ�เข้ายืนยันว่า
กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังเป็นของธนาคาร ผู้นำ�
เข้าเป็นเพียงตัวแทนของธนาคารในการนำ�
สินค้าไปขาย เมื่อได้เงินจากการขายสินค้า
แล้ว จะนำ�เงินมาชำ�ระคืนให้ธนาคาร
T/T ดู telegraphic transfer

U
UCP ดู Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits

unclean bill of lading [unclean B/L] ดู
claused bill of lading

unclean B/L ดู claused bill of lading
unclean transport document

unconfirmed L/C

เอกสารขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ มี ข้ อ ความระบุ ถึ ง
สภาพบกพร่ อ งของตั ว สิ น ค้ า หรื อ หี บ ห่ อ ที่
บรรจุ
unconfirmed L/C ดู unconfirmed letter
of credit

unconfirmed letter of credit [un-

ที่ไม่มีการยืนยันโดย
ธนาคารอีกแห่งหนึ่ง ที่ ไม่ใช่ธนาคารผู้ออก
L/C; L/C ที่ ไม่ได้รับการ confirmed ซึ่ง
ก็คือ irrevocable L/C ธรรมดานั่นเอง ดู
confirmed L/C] L/C

irrevocable letter of credit

under deck ในท้องเรือ หรือในระวางเรือ

ไม่ใช่บนดาดฟ้าเรือ; goods shipped under
deck หมายถึง สินค้าบรรทุกในระวางเรือ
under reserve ภายใต้ข้อสงวนสิทธิ;์ payment under reserve หมายถึง การจ่ายเงิน
ภายใต้ข้อสงวนสิทธิ์ หมายถึง ผู้จ่ายเงินมี
สิทธิ์ขอเงินคืนถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นภาย
หลัง เช่น ธนาคารที่รับซื้อตั๋วส่งออก ไม่แน่ใจ
ความสมบูรณ์ของเอกสารที่รับซื้อธนาคาร
อาจจ่ายเงินให้ผู้ส่งออกโดยขอสงวนสิทธิ์
เรียกเงินคืน ถ้ามีปัญหาภายหลัง เป็นต้น
underwriter 1) ผู้รับประกันภัย มีความ
หมายเหมือนกับ insurer 2) ผู้ค้ำ�ประกันหุ้น
หรื อ หลั ก ทรั พ ย์ อื่ น ที่ อ อกใหม่ เ พื่ อ ขายให้
ประชาชน ถ้าขายไม่หมด ผู้ค้ำ�ประกันต้อง
ซื้อจนหมด
Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits [คำ�ย่อ UCP]

ระเบียบประเพณีและพิธีปฏิบัติสำ�หรับ L/C
ที ่ ม ี เ อกสารประกอบ ออกโดยหอการค้า
นานาชาติ (International Chamber of
Commerce, Paris, France) เริ่มประกาศ
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vessel operating common carrier

ใช้ฉบับแรก คือ UCP
ฉบับปรับปรุงล่าสุดคือ
ใช้ ในปี ค.ศ.2007

ในปี ค.ศ.1933
UCP 600 ประกาศ
82

Uniform Rules for Collection [คำ�

ย่อ URC] เป็นกฎข้อบังคับสำ�หรับตั๋วเงิน
เพื่อการเรียกเก็บ (B/C) ออกโดยหอการค้า
นานาชาติ (International Chamber of
Commerce, Paris, France) ฉบับปรับปรุง
ล่าสุดคือ URC 522 ประกาศใช้ ในปี ค.ศ.
1995

URC ดู Uniform Rules for Collection
usance draft ดู time draft
usance L/C ดู usance letter of credit
usance letter of credit [คำ�ย่อ usance

ที่มีข้อกำ�หนดชำ�ระเงินโดยให้
ผู้ขายออก usance draft ที่มีกำ�หนดเวลา
ชำ � ระเงิ น ตามประเพณี ก ารค้ า ในแต่ ล ะ
ท้องถิ่น เช่น กำ�หนด 30 วันบ้าง หรือ 3
เดือนบ้าง แล้วแต่ประเทศและประเพณี
การค้า แต่ปัจจุบันนิยมกำ�หนดระยะเวลา
โดยระบุจำ�นวนวันที่แน่นอนตาม UCP
(ตัวอย่าง usance drafts เช่น usance
L/C]

L/C

draft on Bombay at thirty day’s sight;
usance draft on Paris at three month’s
date เป็นต้น)

V
value added tax [คำ�ย่อ VAT] ภาษีมูลค่า

เพิ่ม เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือ
บริการ โดยคำ�นวณเพิ่มจากราคาปกติของ
สินค้าและบริการ
VAT ดู value added tax

vessel operating common carrier

veterinary certificate
[คำ�ย่อ VOCC]

ผู้ประกอบการขนส่ง หรือ ผู้
ส่งของที่มีเรือบรรทุกสินค้าเป็นของตนเอง
veterinary certificate ใบรับรองการ
ตรวจโรคสัตว์
VOCC ดู vessel operating common carrier
voyage การเดินทางของเรือแต่ละเที่ยวจาก
เมืองท่าต้นทางถึงเมืองท่าปลายทาง ซึ่ง
ตารางการเดินเรือมักจะกำ�หนดเป็นตัวเลข
ตามลำ�ดับเที่ยวของการเดินทาง (voyage
no……)
voyage charter สัญญาเช่าเหมาเรือที่
กำ�หนดเงื่อนไขการเช่าแบบเที่ยวเดินทาง
จากเมืองท่าต้นทางถึงเมืองท่าปลายทาง ซึ่ง
แตกต่างจาก time charter ซึ่งเป็นการเช่า
แบบมีกำ�หนดระยะเวลา A. time charter

W
W.A. ดู with average
waiver หนังสือยืนยันการสละสิทธิ์ที่จะเรียก

ค่าเสียหาย; การสละสิทธิ์ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย
waiver of the discrepancies หนังสือ
ยืนยันของผู้ซื้อยอมรับเอกสารของผู้ขาย
ที่ มี ข้ อ บกพร่ อ งที่ ยื่ น ขอรั บ เงิ น ค่ า สิ น ค้ า
ภายใต้ L/C
warehouse-to-warehouse clause

ข้ อ ตกลงประกั น ภั ย ทางทะเลที่ คุ้ ม ครอง
ภัยตั้งแต่สินค้าออกจากสถานที่ทำ�การของ
ผู้ขาย จนถึงจุดหมายปลายทางหรือสถานที่
ทำ�การของผู้ซื้อ
weight list เป็นเอกสารแสดงน้ำ�หนักของ
สิ น ค้ า ที่ ป รากฏอยู่ ใ นใบกำ � กั บ ราคาสิ น ค้ า
โดยจะมีรายการน้ำ�หนักข้างต้น (Gross
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W.P.A.

และน้ำ�หนักสุทธิ (Net weight)
ของสินค้าแต่ละหีบห่อ โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ สอดคล้องกับใบกำ�กับราคาสินค้า
ใบตราส่งสินค้า และเอกสารอื่นๆ
wharf ท่าเทียบเรือที่ยื่นออกไปในทะเลหรือ
ขนานกับแนวฝัง่ เพือ่ ใช้ส�ำ หรับขนถ่ายสินค้า
wharfage ค่าเช่าท่าเทียบเรือ
with average [คำ�ย่อ W.A.] เป็นเงื่อนไข
ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ ให้ความคุ้มครอง
มากกว่าเงื่อนไขกรมธรรม์แบบ free of
particular average โดยมีความคุ้มครองที่
เพิ่มขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายของ
ตัวสินค้าที่เกิดจากความผิดปกติของสภาพ
ภูมิอากาศ หรือละอองน้ำ�ทะเลที่เป็นเหตุให้
สินค้าได้รับความเสียหาย เป็นต้น แต่ทั้งนี้
ความคุ้ ม ครองประเภทนี้ ไม่ ร วมถึ ง การ
ลักขโมย ความร้อนจากเครื่องยนต์ กลิ่น
ต่างๆ ที่ทำ�ให้สินค้าเสียหาย เพราะฉะนั้น
ค่าประกันภัยประเภทนี้จะแพงกว่า FPA A.
weight)

free of particular average

without recourse ปราศจากสิทธิไล่เบี้ย;

ห้ามการไล่เบี้ย; เป็นข้อความที่มักจะใช้เพื่อ
จำ�กัดความรับผิดชอบเวลาโอนตั๋วเงินหรือ
ตราสารสิทธิ์ที่โอนเปลี่ยนมือได้ มีความ
หมายว่า ผู้รับโอนจะย้อนกลับไปทวงหนี้จาก
ผู้ โอนไม่ได้ ถ้าหากตราสารนั้นถูกปฏิเสธการ
ใช้เงินภายหลัง ผู้ โอนสามารถปฏิเสธความ
รับผิดชอบ A. recourse
with particular average
[คำ�ย่อ
W.P.A.] ดู with average
with recourse ดู recourse
W.P.A. [คำ�ย่อของ with particular average]
ดู with average
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